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ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
krajina kolem nás se pomalu ukládá k zimnímu
spánku a konec letošního roku se neúprosně
blíží. Letošní rok byl zcela jiný než roky předcházející.
Krom běžného chodu úřadu jsme navíc řešili
dezinfekce, roušky, rozvozy nákupů a léků.
Většina věcí se vyřizovala elektronicky a omezeným provozem všech úřadů vznikl skluz, který
se jen stěží dohání.
Od jarních měsíců se téměř po celý rok musíme
přizpůsobovat nařízením, zákazům a doporučením spojeným s COVID 19. Pro mnohé z nás jsou
změny s tím spojené velmi náročné. Společenský život se nám téměř vytratil, a tak bych chtěla
poděkovat všem zástupcům místních spolků, že
i v tak nelehké době se všemi silami snaží chod
spolků a jejich fungování udržet. Pokud mám
hodnotit letošní rok, mohu s klidným svědomím
říct, že i přes všechny komplikace a omezení se

Svátky vánoční jsou pro mnohé
z nás jedním z nejkrásnějších
období v roce. Přestože letošní
advent nezahájíme tradičním
setkáním u rozsvícení vánočního
stromečku, věřím, že si Vánoce
přesto pěkně užijeme, i když
budou asi trochu jiné, než na jaké
jsme byli doposud zvyklí.
Přeji vám jménem svým i jménem
všech zastupitelů a zaměstnanců
našeho úřadu hlavně hodně
zdraví, štěstí, lásky, klidu
a pohody.
nám podařilo téměř všechny plánované akce
zrealizovat. Z těch významnějších zmíním třeba
dokončení a kolaudaci multifunkčního hřiště
u školy, opravu dalších místních komunikací,
prodloužení plynoﬁkace, rekonstrukci ordinace praktického lékaře, další dva nové přístřešky
pro kontejnery na tříděný odpad či vybudování
dvou nových učeben v naší základní škole. Některé akce jsme museli přesunout na příští rok,
a to třeba rekonstrukci dětského hřiště na náměstíčku nebo vybudování dvou dalších částí
splaškové kanalizace. V příštím roce také zahájíme výstavbu nového domu pro seniory, který již
několik let pečlivě připravujeme.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům úřadu za jejich vstřícnost a ochotu, se
kterou denně pracovali v nelehké době letošního roku a také především vám – občanům za
soudržnost, laskavost, pochopení a lidský přístup.
Doufám, že příští rok bude již v klidnějším duchu a budeme zase žít, tak jak jsme byli zvyklí
doposud.
Andrea Princová – starostka

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 nízkém rozlišení).
Uzávěrka zpravodaje 01/2021: pátek 26.2.2021

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
JUBILUJÍCÍ SPOLUOBČANÉ
Jiří Šída
Věra Kopalová
Bohumil Lhota
Jarmila Kozlovská
Anthony E. Johnson-Tomes
František Weber
Olga Malcová
Hana Vurmová
Jaruška Šourková
Kurt Kubát
Marie Šindelářová
Karel Balatka
Milan Hozda
Všem jubilujícím spoluobčanům srdečně gratulujeme
a přejeme především hodně štěstí, zdraví, pohody,
spokojenosti a elánu do dalších let.

NAPOSLEDY JSME SE ROZLOUČILI
Anna Kalendová
Robert Karneth
Jindřiška Jůnová
Eva Kotyzová
Josef Krejčí
Jaruška Šourková
Zarmouceným pozůstalým upřímnou soustrast.

ZVONĚNÍ PŘI ÚMRTÍ
Tomáš Farkaš +420 777 052 876
Petr Jareš – od prosince již umíráček nezvoní!!!

ZMĚNA DOBY ZVONĚNÍ
PŘI ÚMRTÍ
Po – Pá: v odpoledních hodinách
So – Ne: 12:00
(V pracovním týdnu není možné, aby zvoník zvonil
umíráček v poledne na kaplánce, jak bývalo zvykem.
Děkujeme za pochopení.)

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ

Číslo 4 | 2020

OBECNÍ VÁNOČNÍ STROMEK
Ve čtvrtek 19. listopadu se nám konečně povedlo realizovat plán, o kterém jsme přemýšleli
od počátku letošního roku. Zasadíme v Zásadě
na náměstí živý vánoční stromeček! Bude nejen ozdobou na Vánoce, ale i stínem pro dětské hřiště. Dali jsme na doporučení odborné
ﬁrmy a vybrali strom Jedli balzámovou (latinsky Abies balsamea), který je hojně pěstován
v chladnějších a vlhčích horských a podhorských oblastech.
Protože však téměř každý plán má svůj zádrhel,
ani tento nebyl výjimkou. Strom byl v pořádku
dopraven a začalo se s kopáním díry pro usazení. Jenže ouha, narazili jsme pravděpodobně
na studnu domu, který kdysi stával v místech
dnešního náměstíčka. Díky tomu jsme museli
na místě změnit plány a stromek usadit o pár
metrů dál. Hřiště si tedy na svůj stín bude muset pár let počkat.
Letošní situace nám neumožnila tradiční rozsvícení stromečku, jak jsme všichni zvyklí, budeme si tedy přát, aby se příští rok uskutečnilo se vší parádou a my si náš již větší stromek
mohli užít, jak se patří.
Foto a text:
Linda Černá

OKÉNKO ÚM ZÁSADA - POPLATKY 2021
Z důvodu změny ceny u svozové ﬁrmy jsme i my byli nuceni
změnit ceny za svoz komunálního odpadu. Nadále platí, že
odpady lze uhradit od ledna
do března daného roku. Poplatek je možné
rozdělit na dvě části, v tomto případě je nutné uhradit druhou polovinu do konce září
daného roku. Úhradu můžete zasílat na účet
číslo 963264359/0800 s variabilním symbolem
stejným, jako je vaše číslo popisné. Druhou variantou je platba osobně na úřadě v úředních
hodinách. Platební karty nepřijímáme. Změny
v režimu svozu lze objednat telefonicky na
úřadě, případně samozřejmě osobně. Změna
v režimu svozu je bezplatně možná 2x do roka.
Poškozené nádoby stačí pouze telefonicky nahlásit, rádi vám zařídíme výměnu nádoby za
novou.
Ve stejném termínu vybíráme poplatek za
držení psa. Ten zůstává v ceně 200 Kč za jednoho psa. Pokud jsou v rodině pejsci dva a více,
je to 400 Kč za každého dalšího. Senioři 65+
mají na držení psa slevu stanovenou vyhláškou
městyse a poplatek pro ně činí 150 Kč. Prosím
seniory, kterých se to týká, aby tuto skutečnost
při platbě hlásili, bohužel není v našich silách
toto uhlídat.
V roce 2021 také vybíráme poplatek za hrobové místo. Cena zůstává stejná, 750 Kč za pět let.
Bude nutné podepsat nové smlouvy na hrobová místa, každý hrob bude řádně označen
a dojde k přečíslování stávajících smluv. Toto
lze vyřídit osobně na úřadě, případně elektronicky či poštou.
POPELNICE 2021

týdenní svoz: 2 870 Kč ročně
(nádoba 110/120 litrů)
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čtrnáctidenní svoz: 2 100 Kč ročně
(nádoba 110/120 litrů)

kombinovaný svoz: 2 430 Kč ročně
(nádoba 110/120 litrů)
5. - 9. měsíc svoz 1x za 14 dní
10. - 4. měsíc svoz týdenní

malá popelnice: 1 220 Kč ročně
(nádoba 60 l) svoz 1x za 14 dní

velká popelnice: 5 500 Kč ročně
(nádoba 240 litrů)

svoz týdenní rekreační režim: 1 440 Kč ročně
(nádoba 110/120 litrů)

svoz týdenní duben-září poplatek:
630 Kč/ročně (bez nádoby)

pytle s logem: 70 Kč
Barvy nádob a četnost svozu:
MODRÁ a ČERNÁ vyvážení 1x za týden
ZELENÁ vyvážení sudý týden 1x za 14 dní
HNĚDÁ vyvážení lichý týden 1x za 14 dní

ZÁSADSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLEČNOST S. R. O. INFORMUJE
V kanalizační síti, kterou provozuje Zásadská
vodárenská společnost s. r. o., se často objevuje zvýšené množství látek a předmětů, které do
kanalizace nepatří.
„Pevné látky, hygienické potřeby, vlhčené
ubrousky, ale i chemikálie a léky do kanalizace
nepatří.“
Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod. Vody mírně znečištěné během
běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu,
praní či mytí nádobí. Co do kanalizace nepatří,
je určeno zákonem.
Rozhodně do kanalizace nepatří biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů).
Tuky, fritovací ani motorové oleje. Stejně tak
veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky.

Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních
vod. Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů. Odpad z kuchyňských
drtičů zanáší kanalizaci usazenými pevnými
látkami, na které se vážou zejména tuky, což
může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání.
Do stokové sítě nesmí vniknout:
- látky radioaktivní, látky ropné
- látky infekční a karcinogenní
- látky omamné a hořlavé
- jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy
- biologicky nerozložitelné tenzidy
- organická rozpouštědla
- průmyslová a statková hnojiva, zeminy
- silážní šťávy
- látky působící změnu barvy vody
- neutralizační kaly
- hygienické potřeby
- pevné odpady včetně kuchyňských

Pozvánka na valnou
hromadu HS Zásada
Valná hromada vlastníků pozemků, kteří
jsou členy Honebního společenstva Zásada, se koná 19.2.2021 v 17:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Zásada.
Na programu je zpráva honebního výboru
o činnosti v r. 2020, zpráva o hospodaření
v r. 2020, seznámení vlastníků pozemků s
činností MS Zásada a návrhy a připomínky
účastníků k činnosti HS Zásada.
Ing. Miloslav Bohdal
honební starosta
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CO NOVÉHO, ŠKOLKO?
Začátek školního roku už zavřel svá vrátka. Děti
si pomaloučku zvykly na denní režim školky,
oblíbily si hračky, na které se těší, na činnosti
a hry, poznávání všeho nového kolem sebe.
Nová přátelství plní srdíčka malých kamarádů.
V tuto dobu jsme se však pokaždé ohlíželi, co
všechno nového a zajímavého jsme společně
prožili. Čas se nám všem trochu přibrzdil. „Covidová“ situace nám neumožnila naplno prožívat spolu s dětmi všechno to, co jsme společně
zažívali v uplynulých měsících: výlety, divadelní
představení, návštěvy, exkurze, chystání vánoční dílničky a další. Pevně však věříme, že i v této
nelehké situaci se dětičkám do školky chodí
s chutí a s radostí. Ale přeci jen, než se kolečka školního vláčku zpomalila, děti zhlédly po-

hádkové divadelní představení paní Enochové
v MŠ s názvem „O Karkulce a Smolíčkovi“.
Na příští rok jsme dětem připravili nové políčko, na kterém budou moci zažít první pěstitelské úspěchy. Vybudované je z bývalého pískoviště. My touto cestou chceme poděkovat za
sponzorský dar zastupitelstvu obce Radčice
v čele s paní starostkou D. Havlovou a panu
Jůnovi za dovoz hnojiva a zeminy.
Listopadový sychravý čas přinesl dětem další
zážitek. Společně šly zamknout les i s maličkými skřítky, aby se jim pěkně odpočívalo, než
naberou novou jarní sílu. Těšíme na návštěvu
lektorky první pomoci paní Havrdové, DiS.
s medvědím kamarádem Edou. Jistě se všichni
s chutí zapojíme do zábavného preventivního

kurzíku první pomoci.
A protože potichoučku začínají cinkat maličké
rolničky Vánoc, naladíme hlásky a koledy se
pomaloučku rozezní školkou. Než však zazvoní
naplno, čeká nás ještě jedno veselé dopoledne
plné soutěží. Jaké že to bude dopoledne? Malí
čertíci a andílci poměří své síly při veselém mikulášském zápolení. Ale potom už nastane ten
tolik očekávaný sváteční čas. Děti si zahrají poetický vánoční příběh o zrození Ježíška, budou
se těšit na nadílku ve školce a na nejkrásnější
svátky v roce. Společně s nimi i my, zaměstnanci školy. Nezbývá tedy, než se rozloučit, popřát
Vám klidné sváteční chvíle a hlavně mnoho
zdraví a naděje do dalších dnů.
Bc. Šárka Šípošová

Foto: MŠ Zásada
WWW.Z ASADA.CZ
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CO NOVÉHO, ŠKOLO?
V této nesnadné době škola “jela“ především
distanční výukou. Žáčci prvních a druhých tříd
už nastoupili zpět do škol 18.11.2020, osobní
přítomnost zbývajících tříd prvního stupně
a deváté třídy byla umožněna od 30.11.2020.
Zbývající třídy 2. stupně budou navštěvovat
školu v týdenním střídání (6. třída v týdnu sudém, 7. a 8. třída v týdnu lichém). Na distanční
výuce zůstává 6. třída.
Musím velice poděkovat všem svědomitým
rodičům, kteří přes svoje povinnosti věnují velký čas výuce na dálku, a jak se říká, čtou, počítají, vaří, a to vše při své práci. A samozřejmě
nesmím zapomenout na většinu našich žáků,
kteří přistupují k výuce velmi svědomitě. Ale

i pro naše učitelky je to velmi složité období
a všichni jsme se těšili na znovuotevření školy.
Dále pokračuje dokončení přírodovědné třídy,
kde je nainstalovaná velice moderní interaktivní tabule.
Podařila se také opravit střecha altánku pro
školní družinu, a to díky iniciativě nepedagogický zaměstnanců.
Přejeme všem klidné svátky, uvolnění situace
a v novém roce více klidu a pohody.
A posíláme pozdravy první a druhé třídy.
Mgr. Václav Horáček
ředitel školy
Mgr. Petra Veverková
zástupkyně ředitele školy

Fotoarchiv MZŠ Zásada: Interaktivní tabule. Na fotografii s paní učitelkou žáci první třídy.
Na fotografii u vánočního stromku žáci druhé třídy.
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HISTORIE ŠKOLSTVÍ V ZÁSADĚ (NA POKRAČOVÁNÍ)
ním roce dvakrát, c.k. okresní lékař navštívil
školu dvakrát a obvodní lékař třikrát. V prosinci
se vyskytly u dětí z první třídy plané neštovice
(stav trval asi 6 neděl).
Na prázdné místo učitele II. třídy na expozituře ve Zbytkách vyhlášené konkurzem podal
žádost Josef Tomeš (zatímní učitel ve Stružinci)
a na toto místo byl ustanoven.

Na školní rok 1907/08 připadlo významné výročí, a to 60 let spravování říše Jeho veličenstvem Františkem Josefem I. V pátek 4. října se
obě školy (škola zásadská i příškola zbytecká)
účastnily kostelních slavností v Držkově.
Obě školy za součinnosti místní školní rady,
obecního zastupitelstva a zdejšího hospodářského spolku pořádaly 27. dubna jubilejní
„slavnost stromkovou“. Mimo nich se slavnosti
účastnilo přes 100 osob.
Před 9 hodinou ráno došlo ke shromáždění
žáků, učitelů a pana katechy P. Jos. Lidinského u školní budovy. Odtud průvod putoval
na slavnostní místo ke kapli, kde správce školy
uvítal účastníky. Promluvil o významu slavnosti po stránce stromkové i jubilejní. Žáci dvojhlasem zazpívali písně a přednesli básničky
a hesla o užitku stromové a o jeho ochraně.
Poté za asistence dospělých žáci vysázeli 6 lipek a 18 jasanů na mezi obecního pozemku.
Předseda místní školní rady Jáchim Kostlán
promluvil vřele k dětem a odevzdal nasázené
stromky do jejich ochrany. Slavnost skončila
vylíčením zásluh Jeho veličenstva císaře a krále
Františka Josefa I.
V tomto školním roce vyučoval náboženství
druhý kaplan držkovský, důstojný pán P. Josef
Lidinský v obou školách. Docházel do Zásady
i do Zbytků pravidelně 2x týdně a vykonal do
Zásady 75 a do Zbytků 77 cest.

Josef Tomeš (*2.7.1884 v Zásadě) navštěvoval
v rodné obci obecnou školu (1890 – 1897),
absolvoval měšťanskou školu v Turnově (1897
– 1898), II. a III. ročník reálné školy v Jičíně (kde
nabyl vysvědčení učitelské dospělosti). Na svoji žádost byl ustanoven zatímním učitelem na
obecné škole v Jílovém (1904 – 1905) a poté
v následujícím školním roce působil jako zatímní učitel II. třídy na obecné škole v Košťálově. Zkoušku způsobilosti vykonal v roce 1906.
V roce 1907 byl ustanoven zatímním učitelem
I. třídy obecné školy ve Stružinci. Poté se stal
deﬁnitivním učitelem II. třídy školní expozitury
ve Zbytkách.
Na celodenní výlet se žáky druhé a třetí třídy
zásadské školy a s dospělejšími žáky ze Zbytků
v pondělí 22.6.1908 se zavítalo na horu Kozákov, na polodenní výlet se všemi žáky 26.6. na
horu Muchov. Vedle toho byly konány 2 poučné vycházky. Jedna do zdejší kruhové cihelny
a druhá do přádelny Františka Brůny v Plavech.
V pamětním zápisu z roku 1906 bylo vyčteno,
že na místo po zemřelém důstojném panu
vikáři Janu Štajnygrovi byl zvolen biskupskou
konzistoří v Litoměřicích za člena c.k. okresní
školní rady na zbývající období důstojný pan.
Antonín Láš (farář z Lomnice nad Popelkou)
a do úřadu byl potvrzen c.k. zemskou školní
radou.

C.k. okresní školní rada darovala zdejší
škole obraz lidských plemen, magnetickou
tyč a podkovu, knihy pro žákovskou knihovnu
a expozituře ležatý parní stroj. Škola obdržela
i dva obrazy císaře pána.
Polévkový ústav podělil 9 chudých přespolních dětí, a to 4 krát týdně v poledne polévkou
a chlebem od 15.12. do konce února. Podělovalo se v hostinci pana Bohumila Vondráčka.
Celkový náklad činil 20K 40h a uhradili jej zdejší
řezníci.

Inspektor Josef Porteš navštívil školu i příškolu
19.5.1908 a jednal i s předsedou místní školní
rady a se školním dozorcem o přeměně školní
expozitury ve Zbytkách v samostatnou školu.
Školní dozorce F. Marek navštívil školu ve škol-

Dle nařízení c.k. okresní školní rady uspořádal
sbor zdejší školy v zimním období besídky
s rodiči. První se konala v Zásadě 15.12.1907,
ve které promluvil správce školy o součinnosti rodiny a školy (účastnilo se 80 osob). Druhá
se stejným programem proběhla 6.1.1908 ve
Zbytkách (účastnilo se 60 osob). Třetí besídka
se pořádala v Zásadě 12.4.1908. Na ní promluvil obvodní lékař R. Marek z Držkova o nákaze
a nemocech nakažlivých s tím úmyslem, aby se
na očkování nepohlíželo křivým předsudkem.
Účast byla veliká a přednáška se všem líbila.
MS ZÁSADA
V současné době je mnoho našich členů seniorského
věku. Rádi bychom proto mezi nás přijali nové mladé
členy, aby bylo zajištěno pokračování spolku, který
v naší obci působí nepřetržitě od první republiky.
Kurz pro zájemce o lovecký lístek začíná vždy
počátkem roku v Jablonci nad Nisou.
Bližší informace podá jednatel
MS Zásada: +420 722 265 407
Ing. Miloslav Bohdal

Z nadace zemřelé Marie Šourkové obnášející 159K 60h bylo poděleno několik chudých
pilných dětí šatstvem a obuví v památný den
Dušiček.
Zemské komisi pro ochranu dětí a péči o mládež bylo zasláno 15K 88h (z toho od dětí bylo
vybráno 13K 80h).
V tomto školním roce byli žáci dvakrát očkováni (říjen, červen). Naočkováno bylo celkem 86
dětí.
Zdroj: Kronika obecné školy v Zásadě 1905/06
– 1933/34
Text doplněn akvarelem Aloise Otahala zachycující držkovskou náves koncem 19. století
a obrazem okolí zásadské kaple a školy zobrazující stejné období. Fotograﬁe kruhové cihelny a Muchova – soukromý archiv.
Vendula J. Balatková
WWW.Z ASADA.CZ
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ŠIZOVNĚ JE LETOS 200 LET
Hospodu Šizovnu č.p. 113 postavil pan Hnídek
v roce 1820. Zvolil si křižovatku cest u východní
hranice zásadského katastru jako vhodné místo pro své podnikání. Když odmyslíme dnešní
silnici, sbíhaly se zde cesty ze všech okolních
vesnic a pro pěší i koňské povozy se stala vítanou zastávkou. Pár kroků vzdálená byla studánka s pramenitou vodou a pomník sv. Jana Nepomuckého. K hospodě příslušely pole a lesy,
hostinský měl tedy více povolání, byl i zdatným
obchodníkem. K nepříliš lichotivému názvu se
traduje více možností vzniku, ale že by Hnídkové a po přiženění Maturové, vesměs zámožnější občané, šidili zákazníky, je dost málo pravděpodobné. Zato že by ošidili dům při stavbě,
je spíš možné, zvlášť když uvážíme, že na sále
hospody prý byla po určitou dobu provozována tkalcovna, mohlo by pak docházet k nečekaným dynamickým rázům a při tehdejším
stavebním materiálu – kámen, cihly i nepálené,
vápenná malta, se zdivo na severní a západní
straně narušilo a muselo být zpevněno masivními pilíři z kamenného zdiva podél obvodové
stěny. To spíš může být pravda, ale kdo ví?
Hospoda je přízemní podsklepený dům s podkrovím zastřešený mansardovou střechou.
Poblíž stála stodola s chlévem. Ta byla zbourána
v 60tých letech minulého století.
Hospoda byla úspěšně provozována až do
II.světové války, kdy procházela hranice mezi
Říší a Protektorátem Čechy a Morava mezi Zásadou a Zbytky po Plavské silnici. V tu dobu
se na Šizovně ubytovalo německé vojsko ke
střežení hranic. Majitelé jim museli sloužit. Po
skončení války už prakticky nebyla otevřena.
Šizovna měla nejvíce namále koncem 60tých
let minulého století. Poslední majitel, svobodný a bezdětný Karel Matura, již hostinec neprovozoval, pracoval v místním JZD a udržovat
velký dům bylo nad jeho síly. Jen různě v místech zatékání podkládal opadající břidlicovou
krytinu na shnilých šindelích, aby alespoň ve
své kuchyňce udržel sucho. Poslední rok života
marodil u své sestry paní Hnídkové na Hnídkově statku v Zásadě, kde roku 1967 zemřel.
Šizovna dále chátrala. Kromě střechy se propadaly i stropy s uhnilými trámy, římsy a smíšené
zdivo z kamene a nepálených cihel při úžlabích
se z jižní strany zřitily. V roce 1968 se propadla
i část klenby nad i pod chodbou. Krov ztrácel
oporu ve zdivu a stropech a hrozil zřícením.
Dům byl otevřený pro nenechavce i nebezpečný pro příchozí. Po smrti majitele četní dědicové (i movití) toto dědictví odmítli. Objekt
připadl státu a Místní národní výbor objekt
převzal od ONV 1. října 1968 a usilovně se jej
snažil nabídnout bohatým podnikům zajímajícím se o rekreační objekty případně k rekonstrukci. Asi po pětiti marných pokusech vydal
MNV rozhodnutí: při zbourání objektu stanovil
cenu za 10 000,- Kč. Tomu, kdo jej opraví, prodá
za 500,- Kč.
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dopadaly normalizační rány, které brzdily jak
práce projektové, tak i rekonstrukci Šizovny.
Jako nově založené družstvo se Forma musela buď zklikvidovat nebo se stát součástí
starého velkého družstva. Přičlenilo se tedy
k družstvu ISO Liberec. Na rekonstrukci domu
se pokračovalo za pomoci brigádníků a důchodců – zedníků z okolí. Kupovala se okna,
dveře, stavební materiál a postupně se objekt
vracel do původní podoby – jen na jižní straně,
kde bylo nejvíc zříceného obvodového zdiva,
byla osazena velká okna namísto původních.
Také zde nebyl obnoven konzolovitý přístavek
pro záchod a schody na terén, v objektu začalo
pracovat více projektantů a dosavadní vytápění lokální bylo řešeno ústředním vytápěním
naftou. Došlo k podstatným stavebním změnám a změně využití objektu.
Ani družstvo ISO neobstálo v době normalizace a bylo přičleněno ke Stavoprojektu Liberec
6. března 1972. V tu dobu na Šizovně pracovalo až kolem 25 projektantů. Vznikl samostatný atelier Stavoprojektu. Po dokončení nové
budovy Stavoprojektu v Liberci však dostali
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projektanti na vybranou - přejít pracovat do
Liberce či Jablonce nebo si najít zaměstnání
jinde. Ze Šizovny si Stavoprojekt zřídil „školící
středisko“.
V roce 1989 po „Sametové revoluci“ družstvo
Forma obnovilo svou činnost. Ale objekt Šizovny nechtěl Stavoprojekt družstvu vrátit. V roce
1992 došlo k likvidaci Stavoprojektu Liberec
a Šizovna byla převedena do majetku Okresního úřadu Liberec a následně do vlastnictví
Krajského úřadu. Dědicové chtěli Šizovnu nyní
opravenou získat zpět. Přihlásili se restituenti
o majetek, kteří v roce 1968 údajně v tísni
odmítli, a tím se řešení vztahů zkomplikovalo
a protáhlo. Úsilí družstva Forma o navrácení
objektu bylo vytrvalé, ale marné díky zařazení
družstva mezi právnické osoby, které neměly
nárok na restituce.
V této době počalo rozkrádání inventáře
v domě a demolice podlah a tepelných izolací,
naftových hořáků, čerpadel, radiátorů a dalšího
technického vybavení, aniž by byli zjištěni pachatelé. Tento stav trval až do počátku našeho
století.
Posléze se Krajský úřad rozhodl Šizovnu družstvu prodat zpět do vlastnictví. Družstvo ji
kupovalo tedy dvakrát – poprvé naprosto
v dezolátním stavu, podruhé v daleko méně
neutěšeném stavu, ale přesto vyžadujícím
značné opravy.
Důležité však je, že Šizovna stále existuje a při
běžné péči přečká další staletí. Ale že jí to sluší,
i když je omšelá – nebo právě proto?
Bohumil Lhota
Fotoarchiv – barevné fotografie Šizovny:
Bohumil Lhota.
Na staré fotografii Jar. Kouřila z roku 1945 je
zachycen hostinský a chalupník Josef Matura
ze Šizovny (narozen roku 1865), otec Karla
Matury (zdroj: příloha kroniky).
Na černobílé fotografii Josefa Hledíka je zachycena Šizovna v 80. letech minulého století
(zdroj: příloha kroniky).

Jediným zájemcem o koupi a rekonstrukci bylo
Družstvo výtvarníků a projektantů Forma, které
se za tímto účelem ustavilo z původní skupiny
výtvarníků. Tato malá skupina bez potřebných
ﬁnančních prostředků vše, co vydělala projektováním, investovala do oprav z nadšení, že
podpoří myšlenku „socialismu s lidskou tváří“,
zachrání starý dům a budou moci ve svém objektu pracovat. Převod se uskutečnil 27. června
1969. Nejprve vyheverovali a podepřeli krov,
odstranili zbytky krytiny ze střechy, vyměňovali
latě a napojovali uhnilé krokve u okapů. Naváželi z pily levné krajinky, sámovali je a přibíjeli
na laťování a přikryli izolační lepenkou. Tak
6. prosince 1969 dokončili již pod sněhem
poslední část střechy. Tím byl dům zachráněn
před pokračováním destrukce. Následovalo
vyklízení sutin, prohnilých stropů a podlah
a osazování nových tak, aby prostory bývalé
šenkovny a příslušenství mohly co nejdřív sloužit jako pracoviště. To se zdařilo, ale na družstvo
WWW.Z ASADA.CZ
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CO SE DĚJE V AREÁLU SK?
Situace s nouzovým stavem je pro náš areál
nepříjemná nejen v tom, že je smutně opuštěný, ale především v tom, že nám vypadl příjem ﬁnancí z prodejního okénka při utkáních
a turnajích, víkendového provozu restaurace
a z kulturních akcí, které pořádáme. Ať už to
jsou koncerty, pouť, halloweeny, zabíjačkové
hody a další. Bohužel i příspěvky od partnerů
jsou v této době minimální, a tak jsou příjmy
do klubové kasy velmi omezené. Na druhou
stranu údržba plochy a okolí hřiště, zálohy na
plyn a elektřinu, benzín do sekaček, vše je nutno platit, a tak se musíme hodně snažit, abychom fungovali řádně dál. I nadále tak svojí
prací přispíváme k chodu areálu.
V době, kdy to pravidla umožnila, jsme spustili prodej z výdejního okénka naší hospůdky.
V omezeném počtu lidí a v rámci možností
pořádáme brigády na přípravu dřeva na zimu,
úklid areálu, zazimování krytého sezení, vyse-

kávání okolí areálu, terénní úpravy po dešťovce
a další práce kolem budov. Spustili jsme také
rekonstrukci pánských WC, která dostanou
zcela nové vybavení a obklady. Obklady budou
položeny i v části kabin, vytvořili jsme si i nový
příruční sklad a hlavně se přeinstalovala kompletně elektroinstalace v domácích kabinách
a správcovně, což byl již poslední úsek se starou hliníkovou elektroinstalací. Tyto práce jsme
ale nechali na odbornících.
Tedy i když jsou možnosti ﬁnanční i seskupovací omezené, nezahálíme a snažíme se pracovat
na zvelebování a údržbě areálu. Celý podzim
probíhá i hnojení a sekání trávníku, které je pro
jeho udržení nutné. Děkujeme všem, kdo nám
v této době pomáhají jakoukoliv formou, ať
s provozem okénka, účastí na brigádách,
ﬁnančně, nebo jakoukoliv další prací v areálu.
Petr Růžička
Foto: SK Zásada

SK ZÁSADA – ZAVLAŽOVÁNÍ
V areálu SK Zásada připravujeme další projekt
„Zavlažování hlavní hrací plochy a tréninkové hřiště“. Tento projekt bude navazovat na
dokončení stavby hospodaření s dešťovou
vodou, o kterém jsem vás informoval již v minulém zpravodaji. Jsme velice rádi, že se nám
podařilo do poloviny října celou stavbu v termínu dokončit. Při kontrolním dnu s dodavatelem stavby a technickým dozorem se nám
podařilo převzít stavbu „Zadržování dešťové
vody v areálu SK Zásada“ s výsledkem vyhovující. To je pro nás velice pozitivní zpráva! Pro zajištění dostatečného množství vody v období
malých dešťových srážek vznikl ve sportovním
areálu projekt na vybudování studny. Díky připravenosti a dobré organizaci se nám podařilo
v měsíci listopadu dokončit hloubkový vrt (39
m), který bude sloužit k dopouštění dvou 15
m3 retenčních nádrží sloužících k zavlažování hřišť. Máme potvrzenou velkou vydatnost
vrtu. V podzimní části dojde ještě k ﬁnálnímu
osazení vrtu betonovou skruží a napojení elektřiny včetně osazení čerpadla. Celý vrt včetně
vystrojení přišel náš klub na 115.000 Kč a byl
ﬁnancován z vydělaných peněz z akcí pořádaných v areálu SK Zásada.
Další významný projekt, který je naplánovaný
na jarní období, je automatická závlaha hlavního a tréninkového hřiště v areálu. Jedná se
o automatický zavlažovací systém, kde bude
instalováno 24 trysek, které zajistí závlahu,
a 12 postřikovačů ve spodní části hřiště. Celou
realizaci provede odborná ﬁrma od zakopání
rozvodů po celé ploše až po instalaci vyjíždě-
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jících trysek z travnaté plochy hřiště. Vše bude
řízeno elektronickou jednotkou v ovládacím
panelu, který bude napojen na nádoby s dešťovou vodou. Celkové náklady na tuto investici jsou v rozpočtu více jak 650.000 Kč, takže
ji budeme moct realizovat pouze v případě,
že se nám podaří získat dotaci. Proto už v jarních měsících tohoto roku byly zaslány žádosti
o dotace na Ministerstvo životního prostředí,
na Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu a také na Liberecký kraj. Zpracování
a odevzdání žádostí o dotace je velice časově
náročné, ale bez těchto prostředků nejsme
připraveni investovat a zlepšovat náš areál. Bez
dotací to prostě nejde.
Jen za minulé období tří let se nám podařilo
získat několik různých dotací v celkové výši
5.185.000 Kč, a to je pro náš klub natolik významná částka, že se nám díky ní daří udržet
areál v dobrém stavu a rozvíjet jej. Získané
peněžní prostředky z dotací nám pomohly
k spoluﬁnancování a výstavbě multifunkčního
hřiště a rekonstrukci šaten hostů v celkové výši
6.400.000 Kč, opravě celé střechy na hlavní budově a výměně starých oken a dveří v celkové
hodnotě 850.000 Kč, kompletní rekonstrukci
ubytovny včetně nových sprch, WC, elektro
a vybavení pokojů novým nábytkem. Dnes
dokážeme ubytovat 22 hostů. Modernizovali
jsme venkovní kryté sezení pro 100 lidí, vystavěli terasu a zrealizovali spoustu dalších drobných věcí. Bez těchto ﬁnančních prostředků
a velké spolupráce více jak 40 lidí, kteří v areálu
pravidelně pomáhají jak na brigádách, tak se

zajištěním obsluhy v restauraci a při akcích, by
se to zvládnout nedalo. Za to patří všem velké
díky a jsem moc rád, že areál stále modernizujeme a zlepšujeme. Závěrem chci všem jako
předseda SK Zásada popřát klidné vánoční
svátky, hodně zdraví a úspěšný nový rok v této
nelehké době.
Foto a text: Miroslav Princ - předseda SK
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NABÍDKA HOSPŮDKY NA HŘIŠTI
Jak jsem již zmínil, je naše výdejní okénko
hospůdky jedním z našich zdrojů příjmu, byť
v této době značně omezeným. Nicméně i tak,
jeho bezplatným provozováním, se snažíme
o alespoň pozvolné zajištění ﬁnancí na chod
areálu. Proto pokud jste nás ještě nenavštívili,
srdečně Vás zveme na točené pivo Svijany 11°
a 450, teplé i studené nealko nápoje pro děti
a především čerstvě pečenou pizzu Giovanni.
V nabídce jsou druhy Giovanni, Felicita, Hawai,

pikant, sýrová, salámová, šunková s kukuřicí
nebo špenátová s kuřecím masem. Posílili jsme
kapacitně kuchyni, a tak jsme schopni vám připravit 4 pizzy za necelých 20 minut. Můžete se
tak hezky projít, nechat si připravit do krabice
večeři pro celou rodinu a k ní si dát točené pivo
ze džbánku. Aktuální situace dokonce umožnila i omezený provoz restaurace, a tak se můžete zastavit a posedět ve vnitřních příjemně
vytopených prostorách. Jsme sportovní klub,

a proto se dá v naší hospůdce věnovat i sportovním aktivitám. Zahrát si můžete některou
hru v naší nabídce, ať je to čamburína, šipky
nebo hobby kulečník. V současné době máme
otevřeno v pátek, sobotu a neděli, ale aktuální otevírací dobu nejlépe sledujte na našich
stránkách www.fotbalzasada.cz. Budeme rádi
za Vaši návštěvu.
Foto a text:
Petr Růžička

FOTBALOVÁ MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Milí přátelé a příznivci dětského fotbalu, sice byl letošní fotbalový podzim značně
zkrácený, přesto se vynaložená
snaha, plná nasazenost a pravidelná účast na trénincích na-

šim malým fotbalistům vyplatila.
Díky prvním turnajům nabrali zkušenosti, které se jim podařilo zúročit ve Velkých Hamrech.
Na tomto posledním umožněném turnaji dvakrát vyhráli a vybojovali skvělou čtvrtou příčku.
O třetí místo je připravila branka v poslední

vteřině ve vzájemném utkání s Jenišovicemi.
Velká účast malých zásadských fotbalistů a jejich rodičů na turnajích a trénincích je známkou, že mají o fotbal velký zájem, za což jim
patří poděkování. Neopomenutelné díky patří
i Mírovi Princovi a celému realizačnímu týmu
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SK Zásada za kvalitní zajištění organizačních
záležitostí, veškerého potřebného vybavení
a přípravu hřiště a dresů. Je jisté, že tato vzájemná souhra přináší nejen výše zmíněné úspěchy,
ale také radost z dobře vykonané spolupráce.

Tímto za celý trenérský tým přejeme všem
krásné a poklidné prožití vánočních svátků
a především hodně zdraví do Nového roku
2021. Malým fotbalistům a jejich rodičům přejeme, aby jim příští rok dopřál více sportu bez
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hranic a omezení, aby se mohli bez limitů setkávat s kamarády, a aby si mohli plně užívat
další společné fotbalové úspěchy.
Andrea Nikodýmová
Foto: SK Zásada

SK ZÁSADA – MLADŠÍ ŽÁCI
Po předčasném ukončení jarní sezóny se stalo
i to samé teď na podzim. Měli jsme dost času
na podzimní část soutěže, ale nestihli jsme
odehrát ani polovinu podzimní části.
Nezbývá nám než trénovat (pokud to různá
nařízení povolují) a být připraveni na dohrání
celé soutěže.
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Chtěl bych poděkovat Petru Fišerovi, že kluky
trénuje během mé nepřítomnosti, a že tato
naše spolupráce bude pokračovat i nadále.
Jako vždy děkuji za sebe i kluky M.Princovi a SK
Zásada za skvělé podmínky pro hraní i trénování a rodičům za výdrž při cestování nejen na
tréninky ale i na zápasy.

Všem přeji nejen za sebe ale i za celou moji rodinu krásné vánoční svátky a šťastný nový rok
2021.
Tomáš Trýb
Foto: SK Zásada

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
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KOPANÁ DOSPĚLÝCH
Od posledního vydání zpravodaje se bohužel
odehrálo jediné soutěžní utkání a potom byl
vyhlášen nouzový stav, který pozastavil úplně
všechny sportovní aktivity. Následně bylo vyhlášeno zastavení nižších fotbalových soutěží až do konce roku 2020. Tedy pro kopanou
v Zásadě naprostou stopku. A ptáte se, co dělají fotbalisté v době, kdy se může sejít maximálně 2 nebo 6 osob?
Kopaná je kolektivní sport, a právě proto nemožnost si společně zasportovat je pro celý
tým tím nejhorším „odříkáním“. Sice se každý
dle svých možností připravuje individuálně na

kole, tenisem na našem multifunkčním hřišti,
nebo běháním v přírodě, ale nemoci si společně zahrát fotbálek, je pro většinu hráčů opravdu smutným obdobím. Zvláštním mementem
je i náš areál, který se zdá, by mohl zůstat ladem a čekat na svůj okamžik „znovuotevření“,
ale opak je pravdou. Aby areál nezarůstal plevelem a trávník zůstal v dobré kondici, je i bez
zápasů nutné o něj pravidelně pečovat. Stejně
tak údržba a opravy v areálu jsou nezbytností.
O to smutněji se na hřiště kouká, když je krásně
zelené a upravené, ale nemůžeme si na něm
společně zahrát. Malou nadějí je rozvolňová-

ní v posledních dnech, kdy jsme hned čtvrtek
3. prosince využili k sehrání přátelského utkání
s Držkovem „A“ na umělce v Jablonci nad Nisou
za mrazivého počasí od 19:00 hodin. Ale když
se na fotbal těšíte, čas ani počasí není rozhodující. Sice jsme prohráli 5:2, ale utkání mělo spád,
solidní úroveň (Držkov hraje vyšší krajskou
soutěž) a potěšující byla i účast 15-ti hráčů.
Tedy s napětím všichni očekáváme jaro a doufáme, že dojde k rozvolnění a spuštění soutěží.
Petr Růžička
Foto: SK Zásada
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KRÁLIČÍ ZÁVODY 3. ŘÍJNA
V sobotu 3. října proběhly v areálu SK Zásada
závody v králičím hopu nazvané “ZasTenHop”.
Na závody přijelo 20 závodníků a s nimi přes
80 králíků. Ušatí závodníci se utkali celkem ve
čtyřech disciplínách – rovinné dráze, parkuru,
skoku vysokém a skoku dalekém. V rovinné
dráze a parkuru má králík za úkol přeběhnout
dráhu s co nejméně chybami a v nejrychlejším
čase, ve skoku vysokém a dalekém přeskočit
co nejvyšší nebo nejvzdálenější laťku. V každé
disciplíně byli vždy na stupních vítězů oceněni
tři nejlepší králíci.
Disciplína Králičí hop vznikla ve Švédsku v 70.
letech minulého století, doteď je tam velmi
rozšířená. V České republice se oﬁciální závody
pod Klubem králičí hop – Český svaz chovatelů pořádají pravidelně od roku 2012. Závody
se pořádají po celé České republice, ovšem
v Zásadě to byla premiéra v rámci Libereckého kraje. Skáče se jak v létě, tak i v zimě v hale,
kde králíci běhají na koberci. Pravidelně se každý rok koná také Mistrovství České republiky
a jednou za dva roky i Mistrovství Evropy, které
bude příští rok právě v České republice.
Český rekord ve skoku vysokém je 104 cm, byl
skočen tento rok v červenci. Ve skoku dalekém
je 295 cm, už 5 let starý. Světové rekordy drží
stejný králík, a to 106 cm do výšky a 301 cm
do dálky.
S Králičím hopem jsem začala v červnu 2016
a v roce 2017 jsme jeli na první závody. Teď
aktuálně mám pět králíků a doufám, že brzy
opět nějaký přibude. Začala jsem s jedním
králíkem – Bunnym a zanedlouho k němu přibyli další – Gloria HoneyBunny, Bailey, Cedric a
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Saurin. Pravidelně jezdíme na oﬁciální závody
po celé České republice. A právě při cestách
po závodech v rámci ČR nás napadlo uspořádat obdobnou akci také v Zásadě. Akce měla
úspěch, počasí opravdu přálo a přišlo se podívat několik desítek zvědavých diváku, kromě
toho byla ze závodů odvysílána i reportáž na
Nově. Rádi bychom v budoucnu uspořádali
v Zásadě další závody a rozjeli také tréninky pro

veřejnost. Pokud máte zájem začít s králíky skákat, napište na moji e-mailovou adresu: kaja.
havlova1@seznam.cz nebo zavolejte na mobil:
720 947 977. Pro začátek můžeme samozřejmě
králíčka půjčit.
Foto a text:
Karolína Havlová, Zásada

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
VÝSTAVA BETLÉMŮ POPÁTÉ (VŠEMU NAVZDORY)
Jako každý rok jsem se těšila na výstavu
betlémů v zásadské sokolovně. Už na začátku
listopadu však bylo jasné, že výstava, tak jak ji
známe, kvůli protikoronavirovým opatřením
proběhnout nemůže. A tím odpadly i další
spojené akce jako tradiční posvícení a dvě
představení loutkového divadla Prokůpek.
„Škoda,“ pomyslela jsem si, a tím tuto kapitolu v sobě uzavřela. Ne tak Eva Rydvalová, která
se nehodlala vzdát ani tentokrát. Společně
s Bohoušem Pavlatou, který přiložil ruku k dílu,

připravila minivýstavu betlémů v prosklených
vitrínách na budově bývalého zásadského
kina.
I v tomto omezeném prostoru můžete zhlédnout betlémy z rozličných materiálů a různých
provedení. Nechybí ani osvětlení, aby se případní návštěvníci mohli kochat i ve večerních
hodinách. A tak, až někdy půjdete o adventu
přes „náměstíčko“, nezapomeňte do vitrín
nakouknout, jistě to stojí za to.
Foto a text: Tereza Červenková
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ZÁSADSKÉ
ŠLÁPOTY
PODRUHÉ
V pondělí 28. 9., na svátek
sv. Václava, se konal druhý
ročník obnoveného pochodu „70 000 kroků Jizerskými
horami“. Účastníci si mohli
vybrat ze třech různých tras (7,5km, 20km
a 50km), a tak se na pochod mohli vydat jak
zdatní sportovci, tak i rodiny s dětmi. Každý
si zvolil cestu dle svých možností. Vytrvalé
mrholení a sychravé počasí pochodu příliš
nepřálo, avšak o to více účastníci po návratu ocenili možnost posezení a malého občerstvení ve vytopené klubovně zásadské
sokolovny. Tak zase příští rok na shledanou!
Tereza Červenková
Fotoarchiv: Červenkovi

Nejistá sezóna
divadla Prokůpek
V říjnovém čísle Zásadského zpravodaje jsem slibovala našim divákům nové postavy i nové příběhy, které jsme pro ně nachystali. Bohužel na
nic z toho nedošlo, celá podzimní divadelní sezóna byla zrušena. Loutky tiše odpočívají, mikrofony mlčí a na jeviště usedá prach. Ale nezoufejme! Doufejme, že se situace brzy zlepší a my zase budeme moct divadlo otevřít pro diváky.
Raději už ale nebudu nic dopředu slibovat, a proto neuvádím žádný program divadla, jak jste zvyklí. O případném představení se dozvíte
z obecních nástěnek nebo sledujte naše webové stránky. Jako ochutnávku přikládám k článku fotky z nácviku nové pohádky. Ať víte, na co
se můžete těšit!
Foto a text: Tereza Červenková
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INFORMACE O DĚNÍ V BONSAI S.P.A.B.U.
Začátkem září jsme zahájili v pořadí již čtrnáctý
ročník a opět začali naplno trénovat, připravovat se na nadcházející závody. První velkou akcí
byl seminář naplánovaný na konec měsíce.
V roce 2020 jsem oslavil své kulaté 50. narozeniny. Chtěl jsem je oslavit s ostatními v dojo
(tělocvičně). Proto byl uspořádán seminář
bojových umění ve velkém sále sokolovny
v Zásadě v sobotu 26. září 2020. Velký podíl na
tom, že celá akce proběhla, měla Klára Dušková. Oslovila vážené učitele, které jsem chtěl na
seminář pozvat. Z celkem čtyř potvrdili účast
dva, protože akce byla organizována na poslední chvíli a zbylí dva už měli dohodnutý jiný
program.
V sobotu jsme se sešli ve velkém sále v sokolovně v Zásadě a mohli přivítat naše vzácné
hosty. Byli jimi Hanshi ing. Ladislav Petráš, držitel 9. Danu Ju-jitsu a Sensei Jiří Pospíšil, držitel
3. Danu Ju-jitsu. První blok do oběda vedl sám
Hanshi p. Petráš a vysvětloval základy Ju- jitsu.
Po obědě pokračovalo další cvičení. První část
probíhala pod mým vedením a procvičovali
jsme základy karate. Následovala druhá část
pod vedením Senseje Jiřího Pospíšila a opět
jsme se věnovali technikám Ju- jitsu. Po skončení tohoto bloku následovaly ukázky technik,
které komentoval p. Petráš, a zacvičili jsme je
já a Jiří Pospíšil. Po těchto ukázkách mi byl p.
Petrášem udělen 1. Dan Ju- jitsu (černý pás).
Osobně mi předal certiﬁkát. Spolu s ním jsem
obdržel jako dar katanu (japonský meč) z rukou Jiřího Pospíšila. A aby toho nebylo málo,
dostal jsem od studentů dárkový koš, který mi
předali naši nejmladší žáčci. Krom těchto darů
jsem dostal ještě mnoho dalších. Nejen věcné
dary, ale i ochotu pomáhat při pořádání akcí
a účast na trénincích a zdokonalování sebe
sama při cvičení. Za všechny tyto dary všem

moc děkuji. Poté co jsme poděkovali našim
vzácným hostům, dospěl seminář do závěrečné fáze. Ze smržovské cukrárny na nás čekaly
dva krásně nazdobené dorty, a tak byla celá
akce zakončena sladkou tečkou, kdy si všichni
přítomní pochutnali na dortech.
Následovaly další tréninky a naše příprava
pokračovala. Nikdo nečekal, že 12. října vláda vydá nařízení týkající se uzavření vnitřních
i venkovních sportovišť. V nařízení nebyly žádné výjimky, a tak jsme museli přerušit cvičení
i my. Všichni doufáme, že se situace už konečně zlepší a my se opět všichni ve zdraví sejdeme v tělocvičně a budeme moct pokračovat v
další činnosti. Závěrem bych chtěl všem popřát
veselé Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v novém
a lepším roce, v roce 2021.

Fotoarchiv (seminář 26.9.2020) a text:
Miroslav Dušek

JUNIOR MEZI DOSPĚLÝMI
Pro sezónu 2020 zásadský motocyklový závodník Ondřej Šikola ml. startující v barvách
Motoklubu Vysoké nad Jizerou na soutěžním
speciálu KTM 125 XC-W ve čtrnácti letech
z juniorské třídy přešel do třídy dospělých, a to
do kubatury E1, kde je povolen start s dvoudobým motocyklem o obsahu do 150 ccm anebo čtyřdobým motocyklem s obsahem do 250
ccm. Celý rok, tak jako i v jiných sportech byl
ovlivněn vládními nařízeními a tak se z původních 30 závodů stačilo v mistrovství republiky
odjet pouze dvanáct dvoudenních podniků.
Již na svém prvním startu na mistrovství ČR
poblíž Plzně atakoval Ondra svými časy a na-
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sazením první pětku přes to, že trať pro svou
prašnost připomínala spíš Rallye Dakar. Na
dalších závodech byly jeho výsledky obdobné
a na některých rychlostních zkouškách zajížděl absolutně nejrychlejší časy ve své třídě.
Za zmínku stojí závody Mistrovství České
republiky v Endurosprintu Českomoravské
asociace motocyklového sportu pořádané ve
Světlé nad Sázavou, odkud si po oba závodní
dny odvážel 4. místa.
Zrušením množství podniků byly pořadatelé
těch zbývajících nuceni přistoupit k maratónským verzím závodů a některými z nich byly
uspořádány několikahodinové soutěže, na kte-

rém se v družstvech střídaly vždy dva nebo tři
jezdci. Ze dvou takových největších regionálních závodů se Ondra účastnil čtyřhodinového maratonu ve Mříčné, kde z 63 startujících
trojic skončili jako nejslabší tříčlenné družstvo
na 18. místě – nejslabší proto, že v družstvu
se startovním číslem 59 jeli dva nejmladší
14-tiletí junioři mezi dospělými chlapy.
Dalším závodem Crosscountry maratónu dvojic v Bystré nad Jizerou ve třídě Proﬁ obsazené
převážně jezdci národní reprezentace obsadili
společně s Radkem Šikolou 6. místo.
Posledním podnikem roku 2020 bylo Mezinárodní mistrovství ČR v Crosscountry v Liberci

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
konané ve sportovním areálu Vesec ve dnech
3.-4.10. Zde se sešlo celkem 459 startujících na
rychlé a přesto velmi technické trati. Ondra ve
své třídě na nejslabší motorce první den doslova vydřel 9. místo. Od večerních hodin po
skončení prvního dne vydatně přes celou noc
pršelo, a tak přívaly deště změnily celou trať k
nepoznání. Očekávání dobrého výsledku tak
již nebylo nasnadě. Opak se však stal realitou.
Na velmi těžké trati, která byla pro velkou část
startovního pole trápením pro své hluboké koleje a všudy přítomné bláto, si Ondra s ostatní-

mi doslova pohrával. Již po prvních devíti kilometrech si vytvořil více jak minutový náskok
na v pořadí druhého. Svou jízdou dále v jednotlivých kolech tento náskok navyšoval až do
momentu, kdy jako jediný ve své třídě E1 musel 18 km před cílem doplnit v tankovací zóně
benzín, což trvalo s menší opravou chlazení
motoru 2 minuty. To bylo bohužel rozhodující
pro konečný výsledek propadem na celkově
2. místo, a to o pouhých 43 vteřin. Přes to všem
ukázal, že na opravdu těžkých závodech mu to
prostě jde a velký pohár za umístění je jedním
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z doposud nejcennějších.
V článku bylo zmíněno jenom pár závodů, ale
podstatné je, že Ondra ve čtrnácti letech skončil mezi dospělými celkově na 3. místě hodnocení sezóny 2020 v pohárové třídě E1. Z důvodu vládních nařízení neproběhne galavečer
Českého motocyklového sportu, a tak poháry
za celkové umístění budou formálně předány
na prvních závodech sezóny 2021.
Foto a text:
Ondřej Šikola st.

MIKROREGION TANVALDSKO

Studie Domu sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko, který by měl vzniknout přebudováním nevyužité zchátralé lokality typu
BROWNFIELD (budova bývalého Viaﬂexu ve
Smržovce). Studii vytvořila dodavatelská ﬁrma
Project A plus, s.r.o..

Projekt je připravován pro celé území Mikroregionu Tanvaldsko na základě dlouhodobě monitorovaných a zjišťovaných potřeb v oblasti
sociální péče.
Výstupem projektu, který právě vrcholí, je zpracování společné projektové dokumentace
ke stavebnímu řízení pro stavbu společného
Domu sociálních služeb. Přidanou hodnotou
zapojení všech 12 členských obcí Mikroregionu Tanvaldsko do tohoto integrovaného
projektu je spolupráce všech 12 obcí v řešení dostatečného pokrytí území potřebnými
sociálními službami. Vzniklý Dům sociálních
služeb Mikroregionu Tanvaldsko bude mít sídlo
ve Smržovce a tři „detašovaná pracoviště“.

Sídlo počítá s pokrytím Smržovky, Jiřetína p.B.
a Josefova Dolu. Jedno detašované pracoviště
by bylo určeno pro obce Harrachov, Kořenov,
Desná, Albrechtice v J. h., další pro Tanvald
a třetí pro lokalitu Velké Hamry, Plavy, Zlatá
Olešnice a Zásada.
Dům sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko bude poskytovat nové služby:
 denní stacionář
 odlehčovací službu
 osobní asistenci
 sociální poradenství
 půjčovnu kompenzačních pomůcek
WWW.Z ASADA.CZ
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Dále bude rozšířeno poskytování stávající terénní pečovatelské služby v celém území. Obce
v území ORP Tanvald by samostatně velmi
těžko tak efektivně a operativně poskytovaly
všechny tyto sociální služby ve vysoké kvalitě
a okamžité dostupnosti. Zároveň by muselo
být postaveno v území hned několik objektů
k poskytování sociálních služeb. Takto využité
dotační prostředky na společnou projektovou
dokumentaci pro společný Dům sociálních
služeb v území Mikroregionu Tanvaldsko jsou
nejefektivněji a nejsmysluplněji využité dotace.
Projektová dokumentace je pořizována s významnou podporou Libereckého kraje.
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