MĚSTYSE ZÁSADA

02/2021 ZDARMA

ZPRAVODAJ
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILUJÍCÍ SPOLUOBČANÉ
Liduška Havlová, Karol Farkaš
Jaroslava Hušková, Alena Luﬁnková
Iva Krupková, Jaroslava Hýsková
Věra Žloutková, Alexandr Růžička
Marie Krupková, Libuše Macounová
Anna Vondráčková, Milan Ján Lehocký
Všem jubilujícím spoluobčanům srdečně
gratulujeme a přejeme především hodně
štěstí, zdraví, pohody, spokojenosti a elánu
do dalších let.
NAPOSLEDY JSME SE ROZLOUČILI
Jiří Šída, Vratislav Lelek, Simona Veselá
Kurt Kubát, Liana Hušková
Milan Kopal, Petr Rulec
Zarmouceným pozůstalým
upřímnou soustrast.

ZVONĚNÍ PŘI ÚMRTÍ
NA KAPLÁNCE
Tomáš Farkaš 777 052 876
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.)

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 03/2021:
pátek 24.9.2021

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
Situace kolem nás se pomalu uklidňuje a s
létem přichází rozvolnění. Děti se nám vrátily
do škol, obchody a služby s malým omezením
fungují jako dříve. Velké množství občanů z rizikových skupin je již po očkování a strašák v
podobě COVID je na ústupu. Všichni doufáme,
že s příchodem podzimních dnů se situace
nezhorší a budeme konečně zase žít jako před
dvěma lety. Kulturní, společenský a sportovní
život se začíná pomalu probouzet k životu a
my se můžeme opět těšit na některé oblíbené
nejenom víkendové akce.
Na teplejší a slunečné počasí jsme si museli
letos počkat o trošku déle, a tak se i realizace
některých oprav posunula. Na střeše budovy
pošty už v tuto chvíli probíhá výměna staré
popraskané krytiny, a tak se konečně dočkáme nové střechy, kterou nebude zatékat. Na
opravě zborcené opěrné zídky pod budovou
úřadu se pracuje od 14. června a před hřbitovem máme nový kohout na vodu i s roštem z
dílny místního živnostníka. Na novém označení
hrobových míst a jejich zakreslení se postupně
pracuje po celém hřbitově. Opravené dveře po
vandalech uvidíte při návštěvě toalet u kaple
a už se nám i zelenají některá upravená místa
na kapelní louce, kde byly propadlé překopy a
depo pro výstavbu plynoﬁkace.
Začátkem května byly přistaveny velkoobjemové kontejnery v areálu fotbalového hřiště
a následně o víkendu ve Zbytkách. Na úřadě
proběhla sbírka pro Diakonii Broumov, kdy oblečení, nádobí, hračky a spousta dalších drobností zcela zaplnily zasedací místnost úřadu.
Zastupitelé v květnu schválili pasport místních
komunikací, který je důležitou přílohou k žádostem o dotace na obnovu povrchů komunikací. Začátkem srpna se také dočkáme úpravy

dětského hřiště na náměstíčku a o prázdninách
nového výtahu v kuchyni naší základní školy.
Společně s ředitelem školy panem Mgr. Václavem Horáčkem a místostarostou Ing. Milanem
Kopalem pracujeme na podobě nové venkovní
učebny, kde by si žáci naší školy mohli zpestřit
vyučování a která by se dala případně využít i
pro aktivitu odpolední družiny. Během letních
měsíců se také dočkáme nového asfaltového
povrchu na dvou místních komunikacích a
další části kanalizace. Přeji vám sluníčkové léto,
spoustu odpočinku a také krásnou dovolenou
k načerpání nových sil.
Andrea Princová, starostka
Foto: ÚM Zásada
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Informace z úřadu

Z-BOX
Pokud nemáte možnost si balíček
nechat doručit domů nebo vám
nevyhovuje otvírací doba pošty,
můžete využít nově instalovaný Z-BOX. Z-BOX je bezdotykové
soběstačné výdejní místo napájené solárním panelem, které má
podobu samoobslužného boxu.
K vyzvednutí zásilky vám bude stačit jen mobilní telefon a aplikace
Zásilkovna. Z-BOX je umístěn ze
spodní strany budovy úřadu, kde
je možné nepřetržitě vyzvedávat
zásilky.
ÚM Zásada
Foto: Andrea Princová

TESTOVÁNÍ

Abychom usnadnili občanům a podnikatelům dostupnost s nařízením povinného testování, otevřeli jsme ve spolupráci s ČČK a městem Železný Brod testovací místo přímo u nás
v obci. Testování probíhalo po předchozí registraci
na našich webových stránkách každou středu od 17h
zcela zdarma. Zájem z řad občanů byl poměrně veliký. Své služby rozšířila i zubní ordinace MUDr. Dagmar Nowé, kde zřídili druhé testovací místo o měsíc
později. K 1.7.2021 je ukončeno antigenní testování
občanů na ÚM Zásada. V případě potřeby antigenního testu - cestování, návštěvy v domovech sociálních
služeb, apod., nadále probíhá možnost antigenního
testování v zubní ordinaci MUDr. Dagmar Nowé, a to
v pátek od 16-17 hodin a v neděli 10-11 hod. Mimo
termín pouze po předchozí domluvě v ordinaci.
Tel.: +420 483 396 396
ÚM Zásada
Foto: Andrea Princová

SPORTOVCI POMOHLI PŘI ÚPRAVĚ KAPELNÍ LOUKY
Úpravu kapelní louky po výkopových pracích spojených s plynoﬁkací další části obce si vzali za své sportovci z SK Zásada, převážně tenisté. Dorovnání po výkopech, uhrabání a zasetí travního semínka pomohlo zvelebit jedno z nejvyužívanějších odpočinkových míst v obci.
ÚM Zásada / Foto: Andrea Princová
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PARKOVÁNÍ V OBCI
Na jednáních zastupitelstva obce a při komunikaci s občany našeho městysu často narážíme jako zastupitelé na postesknutí
nad špatnou průchodností i průjezdností obce. V současné době je navíc díky uzavírce úseku Zásada - Huť nutnost jezdit
častěji na Loužnici, kde je silnice o hodně užší a nejsou zde chodníky. Proto pohyb například s kočárkem po chodnících nebo
u krajnic, které jsou blokovány stojícími vozidly, je nepříjemný a často nebezpečný. Chtěl bych proto tímto krátkým článkem
apelovat na motoristy a majitele vozidel. Pokud svoje auto parkujete podél silnic nebo cest (nebo snad na chodníku, což je
dokonce přestupek proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích), mějte ohled k ostatním spoluobčanům a zkuste se
zamyslet, zda tím ostatní neomezujete, a jestli není možné parkovat jinde nebo jinak. A pokud obcí projíždíte, mějte prosím ve
zúžených místech ohled k ostatním účastníkům pomalejší a bezpečnou jízdou. Děkuji za všechny maminky, babičky, tatínky,
dědečky a další účastníky.
Petr Růžička,
zastupitel ÚM Zásada

Ordinace
praktického
lékaře
MUDr. J. Žwaka

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
U HŘBITOVA
Proběhla oprava prasklé vodovodní přípojky u hřbitova, usazení nového kohoutu s odtokovým roštem a zadláždění celého prostoru před hřbitovem.
ÚM Zásada / Foto: Andrea Princová

DOVOLENÁ
2. července 2021
12. - 16. července 2021
5. - 20. srpna 2021
Zastoupení pro akutní případy:

MUDr. Lejsková,
tel: 483 397 026
Pěnčín 31

KNIHOVNA
ZÁSADA
Provoz knihovny bude
o prázdninách omezen!
OTEVŘENO:
13. 7. 2021
18,00 - 19,00 h.
3. 8. 2021
18,00 - 19,00 h.
Od 7. 9. 2021
opět běžný provoz.
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Vítání občánků na kapelní louce
Netradičně a skromně probíhalo jarní vítání nejmenších
občánků našeho městyse ve
čtvrtek 1.4.2021. Paní starostka
Andrea Princová přivítala Davida Pavlatu, Lilianu Kadečkovou,
Beátu Doležalovou a Antonína
Tecla na kapelní louce. Miminkům přejeme jako hodné sudičky hodně zdravíčka, štěstíčka,
lásky, elánu a úspěchů v životě.
Rodičům srdečně gratulujeme
k narození potomků.
Vendula J. Balatková,
foto: Linda Černá
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Co nového, školko?

Máme za sebou hodně divný rok. Na první pohled by se pod nánosem špatných zpráv mohlo zdát, že letos bylo vše špatně. Ale není to tak
úplně pravda. Máme tu naše děti, zdroj pozitivního naladění a neutuchající radosti. S dětmi to
jde zkrátka líp…
Dětský svět je barevný, hravý a je v něm místo
na všechny nápady. I ten náš dospělácký svět
může získat na barevnosti, stačí se zbavit černé
a bílé a otevřít naši mysl. Hrát si může každý…
Tak pojďme společně nahlédnout, jak si naše
děti hrály, co pěkného jsme společně prožili.
V dubnu konečně mohla jejich srdíčka zaplesat
radostí. Setkání s kamarády po dlouhé době, to
už byl pořádný důvod k veselosti. A další prima prožitek na sebe nedal dlouho čekat. Paní
Hanzlíková nás očekávala s otevřenou náručí,
ne však zcela prázdnou, lebedil si v ní malý Čertík, roztomilé černé jehňátko. Děti se radovaly
a měly věru těžké rozhodování, koho dříve pohladit, tohle, či tohle jehňátko nebo ovečku?
Chceme touto cestou poděkovat paní Hanzlíkové za krásný zážitek, zajímavé povídání o
ovečkách, co obnáší péče o ně, o jejich užitku
a práci kolem hospodářství.

+420 483 385 188

Další dubnovou výzvou byla velká turistická
vycházka. Nejstarší děti si připravily baťůžky,
maminky do nich nachystaly dobrůtky a pití a
jako správní turisté jsme vyrazili na velký výšlap. Výlet se dětem moc líbil, a tak jsme se spolu domluvili, že se co nejdříve vydáme na další
tůru.
Ale nepředbíhejme… Ještě jsme měli před sebou důležité dopoledne. Jaké? Rodiče dětem
nachystali klíče a klíčky, děti si je zavěsily na
krčky a společně se vydaly odemknout probouzející se jarní les. Teď už zase můžeme objevovat ptačí hnízdečka, jasně zelené lístky na
větvích a společně se dívat, jak jarní sluníčko
vykukuje mezi stromy.
Pojďme však zpátky, trochu do pohádky. Kdo
to letí na koštěti? Hádejte třikrát, přece děti!
A máme to tu! Čarodějnice a čarodějové,
láry, fáry, s nimi čáry! Dopoledne plné kouzel,
čarodějnických úkolů a soutěží, prolézání pavučinou, vaření jedovatých lektvarů a závěrem
velikánské kouzlo! Děti se tolik snažily, čarovaly,
zaříkávaly kouzelnými říkadly, až nakonec vyčarovaly malého koníčka i s malou čarodějnicí. To bylo překvapení a tolik radosti! Všechny
čarodějničky a čarodějové se na závěr povozili,
dostali čarodějnická vysvědčení a medaile a
sladkou tečku na závěr. Opět velmi děkujeme
paní Hanzlíkové, že nám moc pomohla s výsledkem čarování!
Protože však pohádek není nikdy dost, přijel k
nám do MŠ pan Koula s Duhovou pohádkou.
Moc se nám všem líbila.
Nesmíme však zapomenout na naši domluvu.
Ano, ano, přece další turistická túra. Tentokráte
jsme putovali na Pěnčín na Kozí farmu. Malá
kůzlátka nám mečela do kroku, krocani se naparovali a malý oslík spokojeně chroupal trávu.
Príma. Dobrůtky domlsány, pití dopito, batoh
na záda a pěkně zčerstva pochodujeme zpět.
Poslední zaklapání mlýnku na potůčku a už
jsme zase zpět.
Sportovci, pozor, trénink začíná. Školkiáda ťuká
na dveře. Třídní kolo školkiády – hod, skok, běh!
„Školkiáda je paráda, všichni budeme nejlepší!“
Doznívají slova naší sportovní hymny. Sportovní zápolení vrcholí, už tu máme ﬁnále. Utkání
mezi Rybkami a Žabkami proběhlo, skvělé

sekretariat@zasada.cz

www.zasada.cz

sportovní výsledky a soutěžení ve smyslu fair
play bylo řádně prověřeno. Všem sportovcům
jsme vzdali hold, medaile se zahoupaly na vypnutých hrudích, sladké odměny a diplomy
potěšily malé sportovce. A protože jsme všichni kamarádi, potřebujeme také nějakou tu památku - školní fotografování proběhlo úspěšně, všem to moc slušelo.
A máme tu další zajímavost, pečeme koláčky,
koulíme, mažeme, plníme, sypeme, dozlatova
pečeme, ta vůně po celé školce. Mňam. A proč
vlastně? Čeká nás zahradní slavnost. Soutěže
ve skoku v pytli, lukostřelba, hašení „ohně“ v
podobě balonků, kolo štěstí a další, prostě dovádění, spolupráce, radost, máme přece Den
dětí! Tak jej pojďme společně oslavit! Na kapelní louce už čeká hasič, pan Dubský z Hutě.
Kluci, holky, to je něco! Pravé hasičské auto, i s
houkačkou! Vše jsme prohlédli, vyzkoušeli, odnesli si náramné zážitky. A po obědě zmrzlina
navrch. Paráda, to jsme si to užili! Pane Dubský,
moc Vám děkujeme!
Ovšem nezahálet, je čas na práci. Školní záhonek netrpělivě čeká. Sluníčko už volá. Nářadí,
konvičky, semínka, sazeničky, všechno máme
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nachystáno. Tak konec otálení a jdeme na to.
Malí zahradníci vypleli, připravili jednotlivé
koutky na setí, rozmýšleli kam zasít ředkvičky,
mrkev, řepu, kam zasadit dýni, rajčátka, cibuli a další skvělou zeleninu. To byla práce, ale
moc se nám líbila. Už se těšíme, jak nám bude
všechno pěkně růst.

Krásné zážitky jakoby nebraly konce. Vyrážíme
na školní celodenní výlet. Autobusem na Malou Skálu, autovláčkem na Zrcadlovou kozu.
To bylo super, co říkáte, děti? Hopsání na velikánské nafukovací trampolíně, zdolávání provazového žebříku, házení „žabiček“ do Jizery,
obdivování pyšného páva s krásnými okatými

pery. Zvířátka, sluníčko, pohoda, výborný oběd
v restauraci Pod Pantheonem. Procházka po
Malé Skále a sladká zmrzlina ukončily krásný
den. Všem dětem i dospělým se výlet moc líbil.
Velké poděkování patří tímto panu Hanzlíkovi
za sponzorský dar, uhradil dětem jízdu vláčkem
tam a zpět a také výborný oběd v restauraci.
Autobus jsme dětem uhradili částečně z výnosu prodejní akce při zahradní slavnosti.
A máme tu pomalu závěr. Školní rok pomalu odchází, ale ještě na nás čekalo rozloučení
s budoucími školáčky. Vydali jsme se na úřad
městyse Zásada za paní starostkou Andreou
Princovou. Rozloučili se a popřáli našim malým
žáčkům všechno nejlepší! Proběhlo také loučení ve školce, ale to nesmíme prozradit. O tom,
až příště.
Přejeme tedy Vám všem krásné okamžiky, léto
plné sluníčka a hodně optimismu. Vaše školka.
Bc. Šárka Šípošová
Fotoarchiv MŠ Zásada: Vycházka.
Čarodějnice. Práce na školním záhonku.
Výšlap na Pěnčín.

V úterý 22. června proběhlo
na Úřadu městyse Zásada
slavnostní rozloučení s předškoláky. S budoucími prvňáčky se rozloučily paní ředitelka
a paní učitelka. Na památku děti dostaly knihu plnou
fotek z posledního ročníku
v MŠ. Na úřadě děti čekalo
překvapení v podobě pohoštění, paní starostka dětem
popřála mnoho úspěchů ve
škole.
Foto a text:
Linda Černá

Co nového, školo?
Škola pracovala prezenčně i distančně. Je však
velmi obtížné žáky za týden naladit, uklidnit,
zapracovat, aby další týden byli doma. Stejné
to mají i rodiče, a tak jsem se ani nedivil vzrůs-
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tající nervozitě všech. V druhé polovině května
nastoupili všichni žáci a nastala normální výuka.
I přes objektivní potíže jsme uskutečnili pre-
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ventivní program v páté třídě, který podporuje
kamarádství a správné sociální kontakty (na
fotograﬁích).
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Venkovní učebna
Rádi bychom společně s městysem vybudovali venkovní třídu (učebnu) v areálu školy, která
by jistě našla využití i pro naší školní družinu.

Na možnou alternativu, kterou navrhl pan místostarosta Kopal, se můžete podívat na snímcích. Další akcí, kterou plánujeme, je vybudo-

vání rozběhové dráhy a doskočiště pro skok
daleký. Dráha by měla plynule navazovat na
naše krásné sportovní hřiště.

Velká horolezecká soutěž
Mrzelo nás, že jsme nemohli cvičit v tělocvičně.
Proto jsme vymysleli soutěž, která by se dala
aplikovat na každou školu. Součástí bude i pamětní plaketa. Více v článku Velká horolezecká
soutěž.
Pravidla soutěže: Každý žák naší školy se může
stát zdatným horolezcem a nemusí opustit
školu. Stačí zdolat trasu ve škole a započítat
si počet výstupů po schodech, nahlásit paní
učitelce nebo družinářce.(Popřípadě zapsat
do vyrobeného notýsku). Výstupy je možno
uskutečnit pouze při hodinách (např. TV a ve
školní družině, při organizovaném dohledu
paní učitelky nebo družinářky.) Výstup začíná
u školních šaten, postupujeme po schodech
až nahoru ke školní družině. Absolvoval jsi 1
výstup. Sestoupíš ke školním šatnám. I sestup
se počítá - absolvoval si druhý výstup. A opět
jdeš až ke školní družině. (Do celkového počtu
+420 483 385 188
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se tedy počítají výstupy i sestupy.) Je zakázáno běhat po
schodech!!! Neplatí výstupy
bez kontroly pověřené osoby. Aby žák věděl, kam jako
horolezec vylezl, podívá
se do tabulky dlouhodobé
soutěže. Žáci mohou sbírat
placky s názvem hory, kam
vylezli. V jeden den mohou
žáci absolvovat jeden výstup, po dohodě s dozorem
maximálně 2. Jednotlivé výšky nelze sčítat. Je možné, že
než opustíš naší školu, zdoláš
i nejvyšší horu světa Mount
Everest. Hodně zdaru!
Mgr. Václav Horáček
www.zasada.cz
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Nastal konec školního roku a loučíme se s našimi deváťáky. Absolventům
MZŠ Zásada přejeme hodně štěstí a úspěchů v následující životní etapě.

Fotoarchiv MZŠ Zásada

Historie školství v Zásadě
V zájmu jednoty ve všech školách zdejšího
školního okresu nařídila c.k. okr. školní rada,
aby nový školní rok začínal všude dnem 16.
září 1909. Školní rok byl zahájen ve čtvrtek
16.9.1909 obvyklým způsobem spojeným s
náboženskými službami v držkovském chrámu. Následující den byli žáci rozděleni do tříd
a oddělení, chudí byli poděleni knihami, byl
čten a vyložen školní řád schválený c.k. okresní
šk. radou 1.7.1909 (upravující chování školních
dětí jak ve škole i mimo ni), který byl vyvěšený
na chodbě školy, ale rovněž i ve třídách. Malý
formát tohoto řádu přinesli žáci domů i rodičům (případně svým zákonným zástupcům).
Dle nařízení c.k. okresní šk. rady byl školní rok
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ukončen 15. července 1910 službami Božími a
Te Deum v držkovském kostele, kde se během
tohoto roku žáci obou škol (zásadské i zbytecké) účastnili dalších církevních oslav (např. císařských slavností).
Svaté náboženství vyučoval na obou školách
páter Leopold Nikl (držkovský kaplan), který docházel do zásadské školy dvakrát týdně (v úterý
a v pátek). Do zásadské školy vykonal 79 cest.
Zkoušky z náboženství se konaly v Držkově
společně s dalšími školami v přítomnosti vikáře
J.Böhma (faráře ve Vysokém nad Jizerou). Žáci
zásadské školy byly u správy Boží na počátku
školního roku 7.10.1909 a v posvátné době velikonoční 28.4.1910. Žáci se účastnili o dnech

+420 483 385 188

křížových průvodu do polí v úterý 3.5.1910 a
oktávu Božího Těla v neděli 29.5.1910 v Zásadě.
Žáci byli vedeni k tomu, aby přicházeli pravidelně na mši svatou každý čtvrtek v 7:00 hodin
ráno do kaple sv. Prokopa.
Ve školním roce proběhly poučné, tělocvičné,
cvičební, pochodové i vycházky na zotavenou.
Ve čtvrtek se 7.7.1910 dospělejší žáci obou škol
zúčastnili celodenního výletu. Žáci šli pěšky
přes Železný Brod Riegerovou stezkou do Semil, odkud se vydali vlakem do Plavů a zpět po
svých do Zásady a Zbytků. Výletu se zúčastnilo
68 žáků.
Dne 18.5.1910 uspořádaly obě školy společnou stromkovou slavnost, která byla zahájena
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proslovem správce školy, zapěním dvou dvouhlasých písní „Sněženka“ a „Pletla v kytku“. Poté
žáci říkali různé průpovědi o šetření přírody. Vysázelo se 13 jabloňových štěpů vypěstovaných
ve školní štěpnici na louce pana Františka Loumy čp. 158 před školou, za než pan Louma zaplatil 10 K na vydržování zdejší školní zahrady.
Po tříletém období byla zvolena nová školní
rada: František Marek (starosta obce, obchodník v čp. 38), Josef Pískač (farář z Držkova), Vincenc Cee (řídící učitel v Zásadě), Josef Kostlán
(obchodník v Zásadě čp. 97), Bohumil Hnídek
(rolník v Zásadě čp. 39), Vít Kopal (rolník v Zásadě čp. 106) a Josef Soldát (chalupník v Zásadě
Zbytkách čp. 79). Místním dozorcem se stal Vít
Kopal (rolník v Zásadě čp. 106). Školní inspek-

tor Josef Porteš zavítal do obou škol 9.6.1910.
Po inspekci i konferenci byl učitelem Lhotou
sepsán podrobný protokol a opis byl uložen v
archivu. Místní šk. rada se sešla při 6 schůzích.
Školní lékař prohlédl žáky dvakrát. Tento školní rok byl zdravotní stav žactva uspokojivý,
neproběhla žádná epidemie. Ve školním roce
bylo naočkováno 18 dětí (z nich 10 doposud
očkováno nebylo a 8 bylo očkovaných více než
před 7 roky).
Ve školním roce zásadská škola obdržela několik školních pomůcek: přístroj pro různou vodivost tepla, plán Vídně, tkalcovský stav, pivovar,
mlýn, tiskárnu, kompas, model potápěcího
zvonu, bouchačku, hybnou a nehybnou kladku, model hasící stříkačky a ruční měch.

Polévkovým ústavem bylo podělováno 12 chudých přespolních dětí čtyřikrát týdně v poledne teplou polévkou a chlebem od 1.12.1909
do 28.2.1910 v hostinci pana Boh. Vondráčka v
čp. 1, náklad činil 47.40 K a výdaje hradila sama
obec. Z nadace zemřelé Marie Šourkové, která činila 160 K (úrok ze 2000 K) bylo poděleno
několik chudých pilných dětí šatstvem a obuví
v den Dušiček, aby mohly děti pilně chodit do
školy ve studených měsících roku. Zemské komisi pro ochranu dítek a péčí pro mládež bylo
sborem sebráno a odesláno: 2.80 K.
Školní výlohy ve zmíněném školním roce činily
1270 K a kryly se 40 % obecní přirážkou.

Osamostatnění expozitury ve Zbytkách
Proměna školní expozitury ve Zbytkách ve
školu samostatnou došla své zásadní změny
usnesením c.k. zemské školní rady v Praze ze
dne 19. října 1909. Při nové samostatné škole
ve Zbytkách bylo zřízeno jedno místo deﬁnitivního učitele I. třídy jako správce s náležitými
požitky a funkčním přídavkem 200 K ročně.
Nová samostatná škola byla zařazena do stejné
třídy školného, ve které byla zařazena její škola
mateřská v Zásadě. Zatímním učitelem a správcem školy při obecné škole ve Zbytkách se od
1. prosince 1909 úředně stal Josef Tomeš.
Citace z dopisu předsedy c.k. okresní školní rady
v Semilech Antonína Böhma (ze 4.11.1909):
„Mateřská škola v Zásadě činiti bude po otevření nové školy tři deﬁnitivní třídy postupní, takže na ní odpadne místo učitele II. třídy.
Funkční přídavek řídícího učitele školy té činiti
bude 250 K, avšak dosavadní řídící učitel školy
té požívati bude doplňku k tomuto funkčnímu
přídavku 50 K ročně pro svoji osobu, dokud v
jeho služebních poměrech změna nenastane.
Zdroj a foto: Kronika obecné školy
v Zásadě 1905/06 – 1933/34
Vendula J. Balatková

Ordinace praktického lékaře v Zásadě za covidu
V roce 2019 proběhlo předání zásadské (a
držkovské) ordinace PL (praktického lékaře)
MUDr. Hruškou do rukou nového mladého
lékaře MUDr. Žwaka. To, že se podařilo zajistit
náhradu za letitého pana doktora (byl téměř
„neodmyslitelnou součástí naší obce Zásady“)
není dle mých informací samozřejmostí pro
malá města, takže jsme vlastně měli velké štěstí. Pan doktor Jiří Hruška odešel ukončil činnost
praktického lékaře po 43 letech působení v Zásadě z důvodu pokročilého věku, kdy již přesluhoval více jak 10 let. Za jeho obětavou práci
patří velké díky MUDr. Jiřímu Hruškovi!
Od září 2019 plně převzal ordinace MUDr. Jiřího Hrušky v Zásadě i v Držkově jeho nástupce
MUDr. Jan Žwak do své péče. Ještě ke změnám
v ordinacích je nutno podotknout, že od r.
2021 má ordinace také novou sestřičku B.Huškovou. Tolik úvodem.
Od září 2019 se nový pan doktor Žwak začal
samostatně starat o své ordinace. Vždy, když
člověk něco nového začne, vyžaduje to zvý+420 483 385 188

šené úsilí, než pronikne do všech tajů a úskalí nové práce. Pan dr. Žwak se však musel na
nové pozici tzv. rychle rozkoukat, neboť hned
od března r. 2020 přišel do práce praktických
lékařů nezvaný návštěvník pan Covid. Takže
bylo nutné mimo dosud běžných prací PL přibrat i péči o pana Covida. Pro zajímavost jsem
se podíval, co všechno spadá do standardních
prací praktického lékaře, a zjistil jsem, že toho
není rozhodně málo – mimo toho základního,
že lékař léčí, ještě např. preventivní prohlídky,
běžná očkování, řidičáky, zbrojní průkaz, závodní péče… zprávy pro pojišťovny, recepty,
lázně… atd. S příchodem Covidu na jaře 2020
se celosvětově i v naší republice projevilo tápání, co s tím? Nikdo na to nebyl připravený,
proto se improvizovalo a např. lidé šili roušky
doma – i u nás v Zásadě a také pan doktor se
zapojil. Díky všem zásaďákům, co šili roušky i
pro jiné, a i za dezinfekce.
Covid se ukázal jako respirační onemocnění, které se šíří daleko agresivněji než dosud
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běžné chřipky a nachlazení, a také negativní následky jsou závažnější (smrtnost). Proto
jsme se setkali s novinkami jako lockdown atd.
Kvůli tomu bylo také nutno změnit fungování
zásadské ordinace tak, aby se omezil kontakt
pacientů v čekárně. Pan dr. Žwak proto zavedl
objednávání k návštěvě ordinace telefonicky
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tak, aby pacienti v čekárně PL jeden druhého nenakazili. Což se zdařilo, ale má to i další
výhody – pacienti nemusí čekat delší dobu v
čekárně a lékař si může lépe rozvrhnout péči
o jednotlivé pacienty. Takže tento způsob objednávání chce pan doktor zachovat i po Covi-

du. Koncem roku 2020 se v našem státě covid
velmi rozšířil a bylo riziko, že se zdravotní péče
zhroutí, proto se mimo jiné přistoupilo k tomu,
že praktičtí lékaři psali neschopenky a žádanky na testy lidem, kteří telefonicky nahlásili, že
možná mají Covid. Nyní obzvláště přišly vhod
e-recepty a e-neschopenky, pro opakující se
předepisování léků nebylo nutno navštívit ordinaci lékaře, zařídilo se to telefonicky a tím se
také omezila možnost přenosu infekce. Díky
těmto a dalším opatřením se podařilo to, že
zásadská ordinace nemusela být v této kritické
době zavřena. V době největšího rozšíření Covidu u nás (konec roku 2020 a hlavně začátek
roku 2021) měla zásadská ordinace v nejkritičtější době v některém týdnu více než deset nových pacientů s Covidem.
Velkou pomocí v boji s Covidem byl mimo
protiepidemických opatření nástup vakcín
počátkem roku 2021. Náš pan doktor Žwak
využil možnosti – jako člověk v první linii – nechat se naočkovat hned počátkem roku. Díky
tomu mohl po očkování navštěvovat pacienty

s těžším průběhem nemoci i v jejich domácnostech. Pan doktor se z vlastní iniciativy zapojil i do očkování svých pacientů proti Covidu,
i když praktickým lékařům byly spíše házeny
klacky pod nohy, přednost měla velká očkovací
centra (politické, ﬁnanční a další důvody si lze
domyslet…). Není divu, že mnoho praktických
lékařů na očkování proti Covidu rezignovalo. V
naší ordinaci se nyní očkuje vakcínami AstraZeneca a Moderna. Na počátku očkování, kdy
byly prioritně očkovány starší věkové skupiny,
sestra dr. Žwaka obtelefonovávala pacienty
příslušných ročníků a nabízela jim možnost
očkování. Nyní se mohou nechat naočkovat
již všichni dospělí. Díky proběhlým onemocněním, očkování a zřejmě i počasí je nyní situace
s Covidem výrazně lepší. Držme si palce! Nepolevujme v ostražitosti, ještě není vyhráno.
Přejeme panu doktoru Žwakovi a sestřičce radost z práce v zásadské a držkovské ordinaci a
pohodu v osobním životě.
Text a foto (MUDr. Žwaka
a zdravotní sestry): Milan Hübner

Mufloni ve Zbytkách
Muﬂon – přesněji muﬂon evropský vznikl před
několika tisíci lety zdivočením domestikované
ovce kruhorohé. Muﬂoni mívají délku těla 100
až 125 cm, výšku v kohoutku až 75 cm. Starší
samci (berani) mívají 50 kg, samice 35 kg. Starší
samci mají rohy (toulce) až 80cm dlouhé, samice buď rohy nemají, nebo jen cca 15 cm. Živí
se hlavně travou (70 %), listím stromů, keřů a
polokeřů. Muﬂonům se v České republice daří,
takže je povolen odstřel v určených termínech.
Žijí hlavně ve stádech. V místech, kde jsou
přemnoženi, dělají škodu hlavně na lesním porostu.
V posledních letech je možné vidět stádo
muﬂonů ve Zbytkách (i Hamrskách) na loukách u lesa, a to přibližně v období cca dubna
a října. Manželka viděla před 3 lety stádo o počtu cca 60 kusů. Já jsem letos v dubnu několikrát viděl stádo muﬂonů o počtu 30 – 40 kusů
(včetně mláďat). Pohled na stádo muﬂonů ve
mně vzbuzuje příjemné pocity – krásná, svobodná, volně žijící zvířata. Je to pěkný objekt
na fotografování, ale jsou to velice plachá zvířata s dobrou organizací strážní služby. Fotit je
mobilem dává snímky, kdy jsou zvířata velice
malá, protože i při opatrném přibližování se
lze se přiblížit jen na přibližně 80 m pak prchají
do lesa. Proto jsem se rozhodl, že si dojdu pro
foťák s teleobjektivem, ale když jsem za 10 minut přišel, zbylo ze stáda přibližně 35 kusů jen
7 kusů, 4 samice a 3 mláďata (viz foto). Podle
mne zatím nejsou muﬂoni tady přemnoženi.
Neslyšel jsem, že by spásali lidem něco na zahradách či polích. Pohled na ně je pohledem
na zdravou přírodu.
Text a foto: Milan Hübner
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Z historie MS Zásada: Vodní chovné nádrže v Zásadě
Zásadští myslivci se snažili po 2. světové válce navrátit stavy zvěře do předválečného stavu marně. Došlo ke změnám zemědělského i
lesního hospodaření nejen v naší obci. Došlo
k rozorávání mezí původních polí a pěstování
monokulturních plodin a tomu se drobná zvěř
jako například koroptve, zajíci, tetřívci nedokáží přizpůsobit. Stále přes veškerou péči se její
stavy snižovaly. Proto uvažovali o podpoře té
zvěře, která není na současném hospodaření
závislá. Volba padla na kachnu divokou – březňačku, která občas vyhnízdila na sedimentární
nádrži u továrny ŽBS, a rozhodli se zlepšit životní prostředí nejen jí, ale současně i dalším
živočichům závislým na vodě vybudováním
nových vodních ploch v naší honitbě Zásada.
Dohodli se s tehdejším místním národním výborem (MNV), že zajistí všechny podklady k realizaci tří vodních nádrží v povodí kopaňského
potoka a obec zajistí ﬁnancování státních dotací a zařadí do „akce Z“.
Myslivci zprostředkovali pro obec koupi pozemků v dané lokalitě (od pana Dubského z
Bratříkova) v roce 1973, provedli zaměření výškového území a v roce 1974 zpracovali projektovou dokumentaci na tři vodní chovné nádrže pro chov vodního ptactva a extenzivně ryb.
Zajistili všechna potřebná vyjádření účastníků
řízení a předali žádost o povolení vodohospodářské stavby odboru vodního hospodářství
ONV v Jablonci nad Nisou, stavba byla povolena rozhodnutím OVLHZ ONV Jablonec nad Nisou č.j. vod 1325/1976-75/05 ze dne 30.března
1976. Po zařazení do „akce Z“ zahájili myslivci
práce odstraňováním dřevin z prostoru, zajišťováním a dopravou materiálů, výkopy a pokládáním kanalizačního potrubí pro přívod vody
a propustky v budoucích hrázích, upravovali
dno a tok potoka, odstraňovali humus z prostoru hrází, bednili a vybetonovali šachty. Řídili
stavbu, vedli stavební deník, technický dozor,
technickoekonomické vyhodnocení výstavby…atd. Využili probíhajících zemních prací
pro výstavbu bytového domu ŽBS a umožnili
dopravu zeminy z výkopů nákladním vozidlům
k sypání hrází nádrží. Pěchovali, rovnali a upravovali hráze „Ostrovkem“ ZOSP obsluhovaným
přítelem Honzou Kouřilem, odhrnování dna
buldozerem a dočišťování (ručně). Součástí záměru bylo i oplocení prostřední vodní chovné
nádrže.
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Práce byly dokončeny v roce 1978, kolaudační
místní šetření proběhlo 23.5.1978 a po odstranění nedodělků bylo vydáno 15.1.1979 pod
č.j. vod. 125/1979/235.1. Celkový náklad stavby
byl podle rozpočtu 307 000,- Kčs v tehdejší cenové relaci. Myslivci v tomto díle odpracovali
6921 brigádnických hodin. Tím snížili skutečné
náklady na 150 000,- Kč. Po dokončení povinně
obec předala nádrže do majetku státu a ten je
předal do trvalého užívání myslivecké společnosti. Od roku 1979 do roku 1993 zde myslivci
každoročně vysadili 90-100 kachňat - březňačky zakoupených z líhně ve stáří 1-3 dnů. Po 3-4
týdny je odchovávali ve voliéře a následně je
vypouštěli do oplocené nádrže. Částečně je
přikrmovali v době dospělosti, jen asi 40 %
ulovili, ostatní s příchodem zimy odlétaly na
tekoucí vodu, některé se i v tu dobu vracely na
zamrzlé nádrže, kde měly zásobovací krmeliště Z jara zahnízdily kachny poblíž i v širokém
okolí, a tak myslivci kachnami „zazvěřovali“ i
sousední honitby, kde byly vhodné podmínky
pro tuto krásnou zvěř, která díky svým výborným letovým schopnostem i v noci a inteligenci vycítila, že není vážně ohrožována predátory
ani hospodářskou činností člověka.
Roku 1993 toto zazvěřování skončilo v důsledku prorezavění oplocení prostřední nádrže. Na
nové pletivo se společnosti nedostaly ﬁnanční
prostředky, současně s chovem kachen byly
nádrže v souladu s kolaudačním rozhodnutím
pravidelně osazeny rybami chovanými extenzivně. V horní nádrži byly vysazeny pstruhovité
ryby – pstruh obecný, siven, pstruh duhový a v
dolních nádržích převážně kaprovité ryby. Výlov se prováděl ve tříletých intervalech.
Přišlo další rozčarování, „trvalé užívání“ končilo
a stát nabízel myslivcům nádrže k prodeji. Nikdy se úřadu pro majetkové záležitosti státu
„nepodařilo“ v daném roce myslivcům nádrže
prodat za odhadní cenu. Cena rostla každoročně z 35 000,- Kč na 55 000,- Kč až po letech
skončila na 180 000,- Kč, takže by nakonec museli zaplatit víc, než za kolik kdysi byly nádrže
postaveny díky myslivcům. Konečnou spásnou
myšlenkou bylo, a také se uskutečnilo v roce
2011, že obec požádala o bezúplatný převod
na městys Zásada a ten jako v pohádce nádrže
pronajal MS Zásada.
Chybějící ﬁnance na oplocení však dosud z
nebe nespadly – i když byly v roce 2020 na do-
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sah. Myslivci měli možnost požádat obec a 50
% příspěvek z fondu na dlouhodobé programy
spolků, pokud o něj zažádají a předloží návrh
rozpočtu na daný záměr – v tomto případě
oplocení a obnovení chovu divoké kachny.
Tuto možnost nevyužili, snad po skončení pandemické krize se naskytne možnost a současní
myslivci ji využijí.
Vodní nádrže jsou stálou součástí našeho přírodního prostředí, zahrnuty do chráněného
zemí Plchovského potoka. Plní svou funkci při
zadržování vody v krajině, vliv na mikroklima v
okolí a zvýšení biodiverzity. Možná předběhly
dobu, ale to bylo známé zásadským myslivcům
již před 50 lety a platí dodnes, jen chybí odhodlaní občané, kteří by plány měnili ve skutečnost. Dnes postačí provozovat vodní nádrže
formou běžné údržby a budou sloužit na další
století ku prospěchu přírody i lidem v ní žijícím.
Citace z kolaudačního rozhodnutí:
Odst. a) Vodní nádrže byly vybudovány pro
chovné účely vodního ptactva jako prioritní
záměr a toto zůstává v platnost i pro následné
využití. Druhou formou využití vodních nádrží
je rybářství…
V letech 1975-1978 na vodních nádržích pracovali:
J. Pivrnec - senior, Z. Svárovský, R. Lhota st., R.
Lhota ml., J. Svárovský - senior, Ing. M. Bohdal,
Ing. F. Weber, J. Kouřil, J. Mašín, J. Belda, B. Lhota
st. - senior, B. Lhota ml., A. Růžička - senior, H.
Honců, J. Malec
Fotoarchiv a text: Bohumil Lhota

11

ČÍSLO 02/2021

ZPRAVODAJ MĚSTYSE ZÁSADA
ODEŠEL MILAN KOPAL

oceňovalo několik generací jeho spoluhráčů.
Aktivně působil v krajském A mužstvu do devadesátých let, později dalších mnoho let nastupoval se svými kamarády a zkušenými hráči za
rezervu pro radost a chuť na pivo. Po skončení
aktivní soutěžní kariéry si málokdy nechal ujít
tradiční středeční a sobotní fotbálky v Zásadě
a to až do konce loňského roku i přesto, že v
té době už bojoval s nemocí. Pokračováním
rodinné tradice v klubu jsou oba jeho synové
– Milan ml. a Michal.
Milana si budeme nejenom v klubu pamatovat
nejenom jako vynikajícího jednoho z nejlepších
fotbalistů v historii klubu, ale především jako
slušného, upřímného, srdečného a přátelského
člověka a bude moc chybět. Poslední rozloučení s Milanem proběhlo ve čtvrtek 17. června od
15 hodin u kaple sv. Prokopa v Zásadě.
SK Zásada

Nejenom Sportovní klub Zásada zasáhla v pátek 11. června 2021 velmi smutná zpráva,
že po dlouhé nemoci odešel
ve věku 61 let dlouholetý hráč
a příznivec SK Zásada Milan
Kopal. V klubu působil již jeho
otec Karel a to od padesátých let minulého
století jako taktéž dlouholetý hráč a následně
funkcionář. Milan se do klubu vrátil na konci sedmdesátých let po působení v mládežnickém
týmu FK Jablonec a jako aktivní hráč se v klubu
pohyboval ještě v loňském roce, tedy více než
40 let, čímž se řadí mezi nejvěrnější nositele
modrobílého zásadského dresu.
Milan byl taktéž jedním z významných článků
při tažením Zásady před brány divize v nejslavnější sezóně v letech 1986/1987. Jeho klid v záložní řadě a nezaměnitelně přesnou přihrávku

SK Zásada má staronové vedení
Dne 7. června v areálu SK Zásada proběhla valná
volební hromada nového fotbalového výboru,
na které byl zvolen staronový fotbalový výbor a
doplněn o tři nováčky, dlouholeté aktivní členy
fungující ve sportovním klubu. Nový fotbalový
výbor ve složení Miroslav Princ jako předseda,
Petr Růžička místopředseda, Miroslav Šrajbr sekretář, Adolf Hujer hospodář, Stanislav Boudík,
Tomáš Blažek, Petr Fišer, Pavel Růžička a Petr
Vondráček. Celému novému devítičlennému
fotbalovému výboru pro další pětileté období
přeji hodně sportovních i kulturních zážitků v
Areálu SK Zásada a ať se mu práce daří.

Miroslav Princ
Fotoarchiv: SK Zásada
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Co se děje v areálu SK
Dalo by se říci, že pořád něco. Kromě instalace
zavlažování na horní i rezervní ploše a instalace
zásobníků na dešťovou vodu, jsme spustili rekonstrukci bočních toalet a vybavení klubovny.
Toalety dostali nové rozvody vody, odpady a
nové obložení. Vyměněny jsou i dveře a okna,
která jsme doposud kvůli ﬁnanční náročnosti
měli původní. K toaletám jsme také zvelebili
klubovnu. Tu jsme již před několika lety rekonstruovali vlastními prostředky a silami, ale nyní
dostala také nové vybavení v podobě nábytku,
skříní, obložení nevzhledných topení a kotle a
prostor je vybaven i audiovizuální technikou
pro prezentace při různých společenských

setkáních nebo i soukromých akcích. Pokud
byste měli zájem si prostor pronajmout nebo
využít pro společnost (kapacita je cca. 25 - 30
lidí), neváhejte nás kontaktovat.
Dále jsme v areálu opravili kolotoč na dětském
hřišti a umístili zde další houpačky. Zde díky za
pomoc Honzovi Boudíkovi mladšímu.
Pro návštěvníky našeho areálu jsme také rozšířili nabídku naší hospůdky. V květnu a červnu
jsme připravili akci SK Burgery, která se velmi
vydařila a potěšil nás váš velký zájem a slova
chvály. Poděkování patří i Pekařství Jan Mašek,
které nám upeklo skvělé bulky. Tuto akci pro
vás ještě určitě zopakujeme. Zapracovali jsme

i na rozšíření nabídky a nyní si můžete dopřát
nejen skvělou pizzu, utopence nebo klobásku,
ale i hranolky a nově i točenou zmrzlinu. Z nápojů lze vybírat z široké nabídky alko i nealko
nápojů, včetně Kittelových ovocných sirupů
nebo točenou limonádu.
Tak se někdy při odpolední procházce zastavte.
Můžete u nás strávit příjemný čas a děti se mohou vyřádit na atrakcích nebo na multifunkčním hřišti.

také využít. V nové klubovně najdete moderní
dataprojektor s velkým plátnem včetně nové
audio techniky. Klubovna bude sloužit pro
veřejnost, je možné si prostor rezervovat pro
narozeniny, oslavy, výročí anebo jen příjemné
posezení s přáteli. Výhodou tohoto prostoru je,
že umožníme oslavencům donesení vlastního
občerstvení a nápojů. Nové prostory jsou kompletně vybaveny chladícím zařízením s pípou,
ledničkou, sklem a nádobím. Pokud budete mít
zájem o prohlídku prostor pro přibližně 25 lidí,
rádi vám je ukážeme a seznámíme s možností

pronájmu. Společně s rekonstrukcí se nám podařilo vybudovat nové toalety, které jsou přístupné z boku budovy a budou využívány při
větších akcích. Zároveň jsou dnes přístupné i z
rekonstruované klubovny. Nové obklady, elektroinstalace, nové sanitární vybavení, rozvody
vody, odpady, nové dveře a nová okna zvelebují další část našeho areálu, který bude sloužit
pro různé příjemné akce.

Petr Růžička
Fotoarchiv SK Zásada

Rekonstrukce klubovny
Jsem rád, že vás mohu informovat o další dotaci, která se nám podařila dotáhnout do zdárného konce, a tou je rekonstrukce klubovny včetně sociálního zázemí dámských a pánských
toalet. Tato investice byla v hodnotě víc než
800 000 Kč a podařilo se nám zrekonstruovat
klubovnu pro 25 lidí, kterou jsme vybavili novým nábytkem. Do areálu bylo možno v rámci
dotace zakoupit 100 nových židlí, které mohou
sloužit na svatby, rodinné oslavy narozeniny a
další akce, které v areálu SK Zásada děláme. K
židlím bylo dokoupeno 20 stolů, které je možné
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Foto a text:
Miroslav Princ
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Zavlažování a nové tréninkové hřiště
Projekt dešťovka z dotačního titulu Ministerstva
životního prostředí se nám podařilo dotáhnout
do ﬁnále. Díky velkému množství střech v areálu SK Zásada se nám povedlo nastavit svedení
dešťových vod do dvou 15 m3 nádrží. Zabudované betonové nádrže ve spodní části hřiště
budou kromě dešťové vody doplňovány z nového vrtu o hloubce 39 m.
Dále se pracuje na napojení původního vrtu,
který má i v suchém období zajistit dostatek
vody ve dvou 15 m3 nádržích. Pro kvalitní závlahu hřiště je potřeba 27,4 m3 vody a doba zavlažování je spočítaná na 1 hodinu a 50 minut.
Způsob zavlažování funguje tak, že jsou vždy v
provozu pouze dvě trysky a postupně se mění
po celé ploše hřiště, což zajištuje kompletní zakropení pomocí 24 trysek.
Věříme, že do konce června bude možno využívat elektronických čidel k ovládání a zavlažování hlavní hrací plochy areálu SK Zásada.

14

Součástí tohoto projektu je i zavlažování tréninkové spodní plochy, kde bude umístěno
12 postřikových trysek. Podařilo se nám získat
dotaci 300 000 korun od Libereckého kraje, kdy
celá investice včetně projektu dosahuje výše
1.000.000 Kč.
Díky velkému nasazení a desítkám odpracovaných hodin se ve spodní části areálu podařilo vybudovat odvodnění a drenáže v celkové
délce více než 50 m. Spodní tréninková plocha
bude sloužit k odehrání dětských turnajů, trénování dětí a dospělých v případě nepříznivého počasí, aby se šetřila kvalitní horní plocha.
Na nově vybudované tréninkové hřiště o rozměrech 40 x 50 m bylo nutno navozit více než
50 m3 štěrku, usadit drenážní trubky a zaházet
štěrkem. Brigádníci v počtu 54 dobrovolníků
vše zvládli, přikryli výkopy drenáží netkanou
textilií a chybělo ještě vše dorovnat hlínou. Podařilo se nám zajistit 13 nákladních aut krásné
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ﬁnální zeminy, a pak už přišly na řadu další brigády, na ﬁnální ruční práce v podobě vybírání
kamínků, uhrabávání a odnášení kamení mimo
hrací plochu. Velké poděkování jistě patří nejen
všem 72 aktivním členům, kteří za posledních
14 dní odpracovali několik hodin, ale i Pepovi
Dobrému, Láďovi Matouškovi a klukům Raemischovým, kteří zapůjčili svoji techniku a
odpracovali zde velké množství brigádnických
hodin pro SK Zásada zdarma.
Dnes je spodní hřiště připraveno a oseto profesionální sečkou. Čekáme na zpuštění závlahy,
naházení hnojiva a věříme, že do festivalu, který proběhne 21. srpna, bude již plocha zelená s
pevným základem.
Věříme, že si na novém spodním tréninkovém
hřišti v areálu užijeme nejen fotbalové, ale i další kulturní zážitky.
Miroslav Princ
Fotoarchiv SK Zásada
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ZasTenRock 2021
Rok 2020 byl ve znamení vln pandemie, a tak
organizace loňského festivalu 2020, který jsme
rozdělili na dvě menší akce, byla velmi náročná.
Pro letošní rok jsme proto dlouho váhali, zda
se do organizace dalšího ZasTenRocku pustit,
jelikož nám bohužel vypadla i řada partnerů
a ﬁrem, které tuto akci ﬁnančně podporovali.
Nicméně rok 2021 je rokem 10. ročníku, a proto
jsme se rozhodli do toho jít stůj co stůj a do
Zásady vrátit tuto významnou kulturní akci ve
vší parádě. Na 10. ročník jsme proto vybírali z
kapel, které se za posledních 9 ročníků nejvíce
líbily. Těšit se můžete na liberecká Těla, De Bill
Heads, Claymore, Dangar Six, ale i revivalové
kapely Wanastovek, Roxette a nově i Olympic.
10. ročník ZasTenRocku se koná 21.srpna 2021,
tak se na vás těšíme.
Petr Růžička
Foto: SK Zásada

Na zmrzlinu do sportovního areálu SK Zásada
Od 19. června se podařilo
zahájit prodej točené zmrzliny z Opočna. Přijít ochutnat
naši výbornou točenou zmrzlinu můžete od středy až
do neděle. Otevřeno máme
od 14:00 do 20:00. K dostání jsou vždy minimálně dva
druhy zmrzliny. Nejoblíbenější vanilková v kombinaci s
grepem, melounem, černým
rybízem, jahodou a spoustou
dalších zajímavých příchutí.
Text a foto:
Andrea Princová

Čarodějnická stezka
Tradiční pálení čarodějnic s průvodem vládní
nařízení uskutečnit nedovolila. Aby to dětem
nebylo líto, rozhodli se ve sportovním areálu
uspořádat čarodějnickou stezku. Na startu v
areálu SK Zásada se to kouzelníky a čarodějnicemi jen hemžilo. Postupně přicházeli čarodějnice a kouzelníci všech věkových kategorií,
na uvítanou dostali mapu čarodějnické cesty
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a pytlík, do kterého při plnění úkolů po cestě
sbírali přísady do kouzelného lektvaru. Trasa
byla zvolena okolo mokřadu a na děti čekalo
deset soutěžních stanovišť, kde bylo příjemné
pozorovat, jak si nejmenší stezku užívají. Po návratu do areálu na děti čekaly dvě čarodějnice,
které z přísad v kotlíku na ohni vařily kouzelný
lektvar. Pro všechny, kteří úspěšně prošli straši-
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delnou čarodějnickou stezku okolo mokřadu
plnou záludných úkolů, byla v jedové chýši připravená odměna. Skoro všechny děti přinesly
namalované obrázky čarodějnic, které zdobily
stěny krytého sezení areálu ještě několik následujících dní.
Miroslav Princ
Foto: Andrea Princová
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Dětský den v SK Zásada
Po dlouhé pauze, kdy se nesměly pořádat žádné hromadné akce, došlo konečně k rozvolnění, a tak se nám podařilo potěšit děti a uspořádat pro ně „Dětský den“. Trávník na hřišti se už
krásně zazelenal, počasí přálo a dětí dorazilo
nečekaně hodně. Pro všechny soutěžící byla
připravena hrací karta a deset stanovišť s úkoly. Házení míčků do krabice, jízda překážkovou

dráhou na koloběžce, chůze na chůdách, střelba na fotbalovou branku s brankářem starších
žáků, všemi oblíbené skákání v pytlích, pro ty
statečné střelba ze vzduchovky, chůze ve velkých gumácích, slalomová dráha s míčkem na
pálce, válení pivního sudu a rybolov. U prémiového jedenáctého stanoviště s dortovou bitvou děti zdárně zakončily plnění úkolů a čekala

na ně odměna. Program ale soutěžemi nekončil, následovala ještě řada dalších soutěží jako
například přetahování lanem. Děkujeme všem
soutěžícím, sponzorům a dobrovolníkům ve
službě, bez kterých by se takové akce pořádat
nedaly.
Miroslav Princ
Foto: Andrea Princová

pouť proběhla dle požadavků a očekávání návštěvníků. Dle informací od kolotočářů bude
postaveno pár drobnějších atrakcí a nafukovací
skákadla. Velké atrakce nejsou z bezpečnostních důvodu dovoleny. Přikládáme fotograﬁe,
jak v minulém období (rok 2011) bylo zabezpečeno postavení atrakcí na šikmé Kapelní louce.
Z programu můžeme prozradit, že v pátek na

zásadském hřišti odehraje tradiční vystoupení
kapela Volupsije, v sobotu na Kapelní louce legendární skupina Revival a v nedělní odpoledne již tradičně zahraje Broďanka s kapelníkem
Rudolfem Müllerem. Věřím, že vyjde dobré počasí a že si pouť všichni moc a moc užijeme.
Text a foto: Miroslav Princ

Pouť
Začátkem června se sešla kulturní komise se
členy Tělocvičné jednoty sokol Zásada a hledalo se ideální řešení pro uspořádání poutě
na Kapelní louce. Této schůzky byl se mnou
přítomen Daniel Hejduk, Libuše Ducháčková,
Jan Červenka a paní Alice Hanuštiaková. Společně jsme došli k závěru, že tradiční pouť bude
u kaple. Byly rozděleny úkoly, kdo co zařídí, aby
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O prázdninách bude odstávka
systému pro vydávání občanek
a pasů!
V souvislosti s přijímáním novely
zákona o cestovních dokladech a
novém zákoně o občanských průkazech
nebude možné na přelomu července
a srpna 2021 vyřizovat nové žádosti o
cestovní doklady a občanské průkazy.
Stejně tak nebude možné vyzvedávat již
doklady vyrobené. Pokud plánujete dovolenou, vyřiďte vše včas!
Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/199 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti nového zákona může občan podat u orgánu příslušného k jeho vydání nejpozději do 28. července
2021. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona a cestovní pas podle zákona
č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti novely zákona o
cestovních dokladech nelze převzít od 30.
července 2021 do 1. srpna 2021. V době od
29. července 2021 do 1. srpna 2021 může
občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle
zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, s dobou platností 1 měsíc. Během výše
zmíněného termínu nelze podat žádost
o vydání cestovního pasu podle zákona
č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti novely zákona.
Autor: Redakce Naše Jablonecko

OBECNÍ ROZHLAS
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SMS ROZHLAS: Při každém hlasovém hlášení dochází také k rozeslání informací ve krácené formě jako SMS. V případě, že chcete
krátké textové zprávy dostávat na svůj mobil zašlete SMS ve tvaru ROZHLAS JMENO
PRIJMENI CISLO POPISNE z mobilního čísla, které chcete použít pro zasílání zpráv na
tel.č.: 724 184 674 nebo 725 359 780
V případě technických problémů, lze využít
elektronického, nebo osobního kontaktu se
zaměstnanci ÚM Zásada. Odešlete své jméno, příjmení, č.popisné a tel. číslo na adresu:
sekretariat@zasada.cz nebo starostka@zasada.cz (do zprávy uveďte „ROZHLAS“) Na
stejných kontaktech požadujte i případné
vyřazení vašeho čísla z databáze.
Více informací naleznete v příspěvku
z 15.2.2018 v sekci Aktuality
Služba je zcela ZDARMA, cena přihlašovací SMS je dána dle vašeho tarifu operátora
(jedná se o klasické české telefonní číslo).
Více informací najdete na: www.zasada.cz/
mestys-zasada/obecni-rozhlas/
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Sekání Mokřadu pod školou
SK ZÁSADA již několik let spolupracuje s krajským úřadem Libereckého kraje na údržbě
přírodní památky Mokřad pod školou. Tento
malebný koutek v našem katastru je domovem
řady zajímavých rostlin a živočichů, ale především vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata)
a ďáblíku bahenního (Calla palustris). Údržba
spočívá především ve vysekání a likvidaci nežádoucích bylin a keřů a udržení rovnováhy s
dalšími rákosinami a ostřicemi. Jedná se o velmi náročnou práci, často hluboko zanoření v
bahně, ale výsledek je vždy stejný - dobrý pocit
z udržení tohoto biotopu. Především vachta
trojlistá je ohroženou rostlinou, ale v této lokalitě se jí daří.
Pokud byste měli zájem se společně s námi zúčastnit sekání a vynášky v této lokalitě, brigády
jsou plánované na víkendy 31.7. a 1.8., 14.8. a
15.8., 4.9. a 5.9.. Pokud budete svoji účast zvažovat, dejte nám prosím předem info na tel.
606 655 595 Miroslav Princ nebo 777 775 011
Petr Růžička. Děkujeme.
Petr Růžička
Foto: SK Zásada

Zastenhop-závody králíků
Začátkem června proběhl v areálu SK Zásada
další ročník Zastenhop-závody králíků. Za velice špatného počasí se v několika kategoriích
utkalo 14 soutěžících, kteří do Zásady přivezli
více jak 28 králíků pro různé disciplíny. Soutěžilo se ve skoku do dálky, do výšky a v parkuru.
Za velice chladného a deštivého počasí se díky
dobrému zázemí v areálu SK Zásada vše podařilo zvládnout a závodníci si Zastenhop pochvalovali. Těšíme se na další ročník za lepšího
počasí.
Text a foto:
Miroslav Princ
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Mladší žáci
Oﬁciální ročník soutěže mladších žáků byl
ukončen a z časových důvodů se nedohrál.
Proto OFS Libereckého kraje vyzval fotbalové
kluby z Jablonce a Liberce, aby se přihlásily do
soutěže „O pohár OFS“. Po přihlášení jsme byli
rozlosováni do skupin a my jsme v dvojzápasech proti Velkým Hamrům, Jiskře Mšeno a MFK
Podještědí z 6ti zápasů 5x vyhráli, 1x remizovali
a při skóre 18:5 zaslouženě postoupili do semiﬁnále. To se uskuteční 22.6. v Hrádku nad Nisou
(pozn.: po uzávěrce zpravodaje) a našimi soupeři v boji o ﬁnále budou hráči Hrádku, Doubí a
Ruprechtic. Věřím, že kluci a holky ze Zásady se
o účast ve ﬁnále poperou.
20.6.2021 se uskutečnil 2. ročník memoriálu Miroslava Prince st., kterého se zúčastnilo celkem
5 týmů a po dvou výhrách a jedné remíze a po-
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rážce jsme získali krásné 3. místo.
Všem bych za tuto „divnou“ sezónu chtěl poděkovat za přístup k docházce a přístup k fotbalu
jak při trénincích tak následně v zápasech, SK
Zásada a M. Princovi za skvělé zázemí, rodičům,
že mají stále chuť vozit „moje fotbalisty“ nejen
na tréninky ale i na zápasy po okolních stadionech.
Největší dík ale tentokrát patří „mým fotbalistům a fotbalistkám“! Za to, že jsem měl tu
možnost s nimi být od mladších přípravek až
po mladší žáky. Na naší fotbalové cestě jsme
sklidili mnoho úspěchů. Nebudu je všechny
vypisovat, protože by to vydalo na samostatné
vydání zpravodaje. Za dobu našeho společného „soužití“ se z nás stala ta správná fotbalová
parta a díky rodičům i fotbalová rodina.
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Věřím, že ani kluci, holky a rodiče na tuto éru
nezapomenou, protože na to se zapomenout
určitě nedá. Pro mě osobně to byla velká čest
podílet se na fotbalové cestě „týhle úžasný party“. Ta cesta trvala 6 let a bylo mi ohromnou ctí
být její součástí.
Od nové sezóny jsme spojeni s Velkými Hamry,
se kterými budeme hrát krajský přebor st. a ml.
žáků. Někdo za starší žáky a zbytek v mladších
žácích. Doufám, že v obou kategoriích budeme
pokračovat ve výkonech, v jakých jsme hráli
doteď.
Tomáš Trýb, trenér
Foto: Andrea Princová
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Mladší přípravky SK Zásada
Po uvolnění zákazů trénovat jsme se opět začali scházet a navazovat na předčasně ukončenou sezónu.
Veliké plus a tím i šance na pokračování fotbalové tradice v Zásadě je, že dětí se tréninků zúčastňuje stejně jako před Covid-pauzou.
Odehráli jsme dva mini turnaje v Hodkovicích a
v Zásadě a pokaždé byla vidět snaha a chuť na
všech hrát a bojovat, i když soupeři byli nejen
starší, ale i větší.

Letos se poprvé přípravka zúčastnila 2. ročníku turnaje Miroslava Prince st. a obě mužstva si
vedla skvěle. Proti starším a i zkušenějším předváděli skvělé výkony. Nescházela bojovnost
a chuť hrát. 5. a 9. místo bylo ve vedru, které
panovalo celý den, to byl parádní výsledek na
konec letošní fotbalové sezóny.
Trénovat začnou malí fotbalisté na konci srpna. Předtím se však mohou zúčastnit fotbalového kempu v Železném Brodě, který začíná

16.8.2021 a končí 20.8.2021. Je to pro ně skvělá
příležitost se připravit na sezónu. Kdo se zúčastnil loni, ví, o čem píšu.
Přeji všem krásné fotbalové prázdniny plné
slunce, koupání i kopání do míče.
Děkuji M. Princovi a SK Zásada za skvělé podmínky při výchově fotbalové mládeže.
Tomáš Trýb, trenér
Foto: Andrea Princová

Kopaná dospělých v SK ZÁSADA
Situace s vládními opatřeními ohledně kolektivního sportování se již postupně vrací k normálu, a tak i my můžeme konečně trénovat a
hrát utkání. Tým dospělých má v současnosti
pravidelná setkání ve středu a sobotu, kdy se
hraje kondiční fotbálek na parádním trávníku,
o který nám společně pečuje správce a Standa
Boudík.
Vzhledem k dlouhodobé absenci “velkého fot-
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balu” jsme si hned, jak to bylo možné, domluvili
dvě přátelská utkání. V sobotu 5.6. s Velkými
Hamry B s výsledkem 2:4 (1:2) a v sobotu 29.5.
s Držkovem s výsledkem 6:6 (3:3). Obě utkání
měla náboj, a kdo se přišel podívat, měl jistě
radost nejen z klobásek z udírny, ale také z pohledného fotbalu. Příprava týmu na podzimní
sezónu bude zahájena v polovině prázdnin.
Doufáme, že podzimní soutěže již proběhnou v
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normálním režimu. Ve středu 30.6. proběhlo losování okresních soutěží. Aktuální rozpis utkání
dětí i dospělých naleznete na našich webových
stránkách www.fotbalzasada.cz. Srdečně vás
zveme na utkání do našeho areálu a děkujeme
za přízeň a podporu.
Petr Růžička
Foto: SK Zásada
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Ve spolku Bonsai se opět cvičí
Po velmi dlouhé době způsobené pandemií
(a následně vládními opatřeními) takřka všude
utichl kulturní a sportovní život. Symbolicky
jsme 1. června na Mezinárodní den dětí obnovili naše tréninky. Naše první obavy, že se
většina našich studentů po tak dlouhé době
nebude chtít do tělocvičny vrátit, se naštěstí
nenaplnily. Na tréninky přestal chodit jen zlomek studentů z původní základny. Slunečné
a teplé počasí nám umožnilo absolvovat první tréninky venku na hřišti za sokolovnou. Do
konce školního roku už sice nebyly žádné závody, nicméně nás ještě čekalo několik akcí.
Sokolové ze Zásady v pátek 25. června pořádali
akci Noc sokoloven. Nás oslovili s tím, zda bychom v rámci jejich programu předvedli něco
z toho, co cvičíme. Účast jsme rádi přislíbili.
Další akcí, která nás čekala, bylo rozloučení s
letošním zvláštním školním rokem - poslední
trénink. Během prázdnin je ještě připravený
příměstský tábor, ale o těchto akcích se zmíním až příště.
Text a fotoarchiv z prvního tréninku
po osmi měsících: Miroslav Dušek
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Noc sokoloven v Zásadě se povedla
Charakter mnoha českých měst a obcí tvoří
radnice, kostel či kaple,
hospoda a sokolovna.
Sokoloven je po republice celkem 750. Některé z
nich jsou skutečnými architektonickými skvosty.
Ta zásadská patří mezi největší vesnické sokolovny v republice. Z toho lze vyvodit, jak silná
a sebevědomá byla zdejší tělocvičná jednota v
době její výstavby, v letech 1926 - 1927.
V pátek 25. 6. 2021 se ve zdejší sokolovně poprvé uskutečnilo setkání v rámci „Noci sokoloven“.
Akce byla součástí 7. ročníku celorepublikově
probíhající události pořádané Českou obcí sokolskou, s cílem seznámit veřejnost se sokolovnami ve městech i obcích a s činností místních
sokolských jednot.
Pod heslem „Sokol letí vzhůru“ jsme se snažili
připravit zajímavý program pro děti i dospělé.
Pro zájemce o prohlídku budovy byly uspořádány dvě komentované prohlídky. Děti procházely potemnělou budovou s lampiony a
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návštěvníci se dostali do míst, která jsou běžně
nepřístupná. Překážková dráha se setkala u dětí
s nadšením. Užily si švédskou bednu, trampolínu, přeskakovaly přes „ kožičku“, obíhaly kužele,
zacvičily s obručemi, zkusily stolní tenis. Atmosféra byla srdečná a uvolněná.
Loutkařský spolek „Prokůpek“ předvedl návštěvníkům loutky i zázemí divadla a sehrál krátké
interaktivní představení. Přestože dopoledne
vystupoval se třemi představeními pro děti mateřských škol v Železném Brodě a odpoledne
spolupracoval při dokončování programu, na
jejich výkonu to nebylo znát.
Zlatým hřebem večera bylo perfektně připravené vystoupení oddílu karate BONSAI S.P.A.B.U.
pod trenérským vedením pana Miroslava Duška. Dívat se na skvěle připravené mladé karatisty a karatistky bylo skutečným zážitkem.
Připravili a nainstalovali jsme dvě výstavy. Výstavu „ SOKOLOVÉ“ od profesionální fotografky
Zuzany Bauerové, jejíž fotograﬁe oslavující tělesný pohyb a současně i krásu architektury sokolovny (pozn. jablonecké) byly vloni vybrány
pro celorepublikový sokolský kalendář. Druhá
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výstava přibližila celou historii zdejší tělocvičné
jednoty od jejího založení v r. 1886 až po současnost. Připomněla i přelomové události v dějinách Sokola, slety v r. 1938, 1948, 1994.
Milá a velmi inspirativní byla osobní návštěva
autorky fotograﬁcké výstavy paní Zuzany Bauerové s jejími dcerami. Paní fotografka pochází
z Hodonína, který byl v pátek zasažen ničivým
tornádem. Sdělila nám, že od rána poslouchala
katastroﬁcké a srdcervoucí informace a potřebovala se potěšit. Sokolovna ji oslovila a dohodly jsme následnou spolupráci.
Vzácným překvapením pro mne byla přítomnost paní Johanny Pauly, historičky a teoretičky
průmyslového designu, dlouholeté vedoucí
kurátorky oddělení průmyslového designu
Národního technického muzea v Praze, kterou doprovodila její dcera PhDr. Kateřina Nora
Nováková, vedoucí oddělení kurátorů Muzea
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Shodně
konstatovaly, že i přes zchátralost budovy je její
krása a historická hodnota nesporná a hodná
citlivé rekonstrukce.
Co říci závěrem? Proto, aby akce mohla pro-
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běhnout, bylo nutné prostory připravit. Nebyl
to snadný úkol. Ale podařilo se. A tak největší
dík patří všem, kteří se na přípravě i průběhu
večera podíleli, kteří věnovali svůj volný čas a
byli ochotni pomoci. Současně také děkuji těm,
kteří nás podporují, jak morálně, tak ﬁnančně.
Další dobrou zprávou je to, že do sokolovny
nám již nezatéká, střechu máme spravenou.
Na transparentním účtu se sešlo již téměř půl
milionu korun. Dotační titul máme vybraný a
na přípravě projektu pracujeme. Postupujeme
pomalu, vytrváme.
Věřím, že sokolské hodnoty: SPORT, OBČANSTVÍ, KOMUNITA, OSOBNOST, LASKAVOST jsou
aktuální a osloví i mladou generaci.
Loučím se sokolským pozdravem Nazdar!
Za TJ Sokol Zásada sepsala
MUDr. Alice Hanuštiaková
Fotoarchiv: Tereza Kadečková,
Alice Hanuštiaková
PS: Pokud by byl zájem o zhlédnutí výstav, kontaktujte p. Jaroslavu Krejčí,
tel. 483 385 193,722 628 711.
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Loutky znovu ožívají

Léto je tu! Spolu s ustupující epidemií koronaviru a s rušením některých mimořádných
opatření se můžeme po dlouhém čase opět
těšit na kulturní akce. I naše divadlo pomalu
ožívá. Uplynulá divadelní sezóna byla pro nás
zcela ztracena a o to víc máme radost z každého představení, které se nám podaří uskutečnit
během léta v našem divadelním stánku. Už od
května opět pilně zkoušíme a snažíme se rozpomenout na to, odkud která loutka přicházela
na scénu, co měla za rekvizity, jaký zvuk ji doprovázel a podobně. Mnohé bylo zapomenuto, ale věříme, že vše brzy „oprášíme“.
Začínáme pěkně zostra: hned tři představení
uvedeme na konci června na Mozaikyádě v Železném Brodě, a to pohádku O princezně Zpěvance, O mlsném drakovi a pohádkový příběh
Duch Muhu. Na začátku července pak pojede-

me zahrát do hornického skanzenu Mayrau ve
Vinařicích, kde v rámci Prokopských slavností
uvedeme dvakrát hru Legenda o sv. Prokopovi.
Divadelní maraton pak pro nás vyvrcholí na zásadské pouti. Na tu se obzvlášť těšíme, protože

tu zase po dlouhém čase uvidíme své věrné
zásadské diváky. Tak nezapomeňte přijít! Děkujeme.
Tereza Červenková
Foto: LD Prokůpek
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