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ZPRAVODAJ
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ OBČÁNCI
Laura Pérezová, Tim Hloušek,
Alice Ester Smolíková
Narozeným miminkům přejeme hodně
štěstí, zdraví, lásky, pohody, spokojenosti
a pokroků v životě.
JUBILUJÍCÍ SPOLUOBČANÉ
Zdeňka Urbancová, Karel Kopal,
Jaroslav Jůna, Jindřich Marek, Josef Krupka,
Jarmila Krykorková, Ludmila Boudíková,
Helena Černá, Jaroslav Daniel, Jiří Jehlička,
Eva Beldová, Jaroslava Konopková,
Jiří Hruška, Josef Krykorka, Jiří Belda,
Gabriela Amslerová
Všem jubilujícím spoluobčanům srdečně
gratulujeme a přejeme především hodně
štěstí, zdraví, pohody, spokojenosti a elánu
do dalších let.
NAPOSLEDY JSME SE ROZLOUČILI
Júlia Bahníková
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 04/2021:
pátek 26.11.2021

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané, čas dovolených a odpočinku je pomalu za námi a blíží se nám období,
ve kterém budeme muset sluneční brýle vyměnit za deštník, letní šaty za zimní bundu s
čepicí a pomalu začít připravovat techniku na
zimní údržbu obce. Přes léto proběhla spousta pěkných akcí, o kterých se jistě dočtete na
dalších stránkách zpravodaje. Podařilo se nám
u školy vybudovat novou rozběhovou dráhu
s doskočištěm, částečně poupravit parkovací
plochu za školou, v budově školy vyměnit výtah z kuchyně za nový, provést rekonstrukci
poslední třídy se stupínkem a školu dovybavit
novou elektronikou. Všechny změny si mohli
prohlédnout zastupitelé na společné schůzce
s panem ředitelem Mgr. Václavem Horáčkem
v úterý 14. září před zasedáním zastupitelstva.
Pan ředitel představil i další plány rozvoje školy.
I v naší mateřské škole proběhly velké změny,
a to v prostorách chodby vedoucí do horního
oddělení, kde vznikla i nová dětská kuchyňka.
Rekonstrukce se dočkalo také sociální zařízení
zaměstnanců v přízemí. V srpnu se podařilo
opravit probořený propustek pod hlavní silnicí před Preciosou, dokončit opravu opěrné zdi
pod úřadem, obnovit asfaltové povrchy dvou
místních komunikací, vyměnit poničená a doplnit chybějící prkna na lavičkách v obci, začít s
budováním oplocení prostoru skládky v Plchově, opravit a vyměnit část veřejného osvětlení,
nainstalovat novou elektronickou úřední desku
a opravit poškozené dopravní značení.
Do krátké doby budou zahájeny práce na další
části kanalizace a na rekonstrukci dětského hřiště ve středu obce. Před zimou budou opraveny i některé výtluky v místních komunikacích.

Ve středu 8. září ve večerních hodinách došlo k
požáru budovy pošty č. p. 259. Při události vyhasl jeden lidský život. Budova je v tuto chvíli
neobyvatelná. Podařilo se najít náhradní bydlení pro všechny nájemníky a na sanaci celého
objektu pracuje specializovaná ﬁrma SANACE
PO. Provoz pošty byl druhý den po požáru obnoven. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří pomohli přímo na místě neštěstí i později při
odstraňování následků a poskytnutí náhradního ubytování. Velké poděkování patří i dobrovolným hasičům ze sousedních obcí Držkov a
Huť, kteří dorazili velmi rychle na místo neštěstí
a odvedli velice dobrou práci.
Vám všem přeji klidný podzim a těším se na
společné setkání při rozsvícení vánočního stromečku.
Text a foto: Andrea Princová
starostka
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Informace z úřadu

ÚŘEDNÍ DESKA
Na konci srpna byla na Úřadě městyse Zásada nahrazena
původní dřevěná úřední deska elektronickým kioskem,
který čerpá veškerá data z obecního webu, je tak dostupný 365 dní v roce. Ovládá se dotykem a jeho ovládání je
možné i v rukavicích. Displej je dobře čitelný i na přímém
slunci. Ovládání je možno změnit pomocí ikony vozíčkáře,
kdy se celý obraz posune níž, a je tedy dobře přístupný
nejen zdravotně postiženým. Další předností je, že umí
přečíst text umístěný na webových stránkách či úřední
desce.
Jak se nová deska ovládá, je možné předvést zájemcům
kdykoli v úřední dny.
V brzkých dnech bude dobudována ještě klasická nástěnka, na kterou se budou umisťovat nejdůležitější dokumenty z Úřadu městyse Zásada.
Text a foto:
Linda Černá

VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY
NA BUDOVĚ POŠTY
Nevyhovující stav střešní krytiny, stálé zatékání
a nekonečné opravy směřovaly k výměně střešní krytiny na budově pošty č. p. 259. Požár v bu-

NOVÝ KOTEL

dově novou střechu nepoškodil, a tak by měla
sloužit i v dalších letech.
Foto a text: Andrea Princová

V ordinaci praktického lékaře bylo potřeba
vyměnit starý nefunkční plynový kotel. Poděkování patří hlavně panu Zdeňku Markovi, který s výměnou pomohl.
Foto a text: Andrea Princová

PODĚKOVÁNÍ
Dne 8.9.2021 ve večerních hodinách v objektu č.p. 259 (pošta) hořelo. Tímto chci poděkovat, moc poděkovat,
všem záchranářským složkám, paní starostce Andree Princové a všem lidem, kteří jste projevili obrovskou
solidaritu svou pomocí, oporou pro nás v nelehké situaci. Velké díky za všechny z č.p. 259.
Helena Háková
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NEJLEPŠÍ KRONIKY MAJÍ V ROCE 2021 V SEMILECH
A HORNÍ BRANNÉ
Odborná porota vybrala vítěze soutěže o
nejlepší kroniku v Libereckém kraji. Klání, které se koná pravidelně jednou za dva
roky, ovládly letos Semily a Horní Branná.
Do letošního ročníku se přihlásilo celkem
17 měst a obcí.
„Kronika, to je zhmotnělá paměť. A záleží na
tom, jakého kronikáře město či obec má a jakou dá kronice podobu. Jedná se v naprosté
většině o činnost, kterou musíte dělat s nadšením, a má velký význam pro orientaci v místním dění,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně
pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch
Libereckého kraje.
Kronikáři se svými publikacemi soutěžili ve
dvou kategoriích rozdělených podle velikosti
přihlášené obce. Mezi obcemi do 2000 obyvatel o vítězství usilovalo celkem dvanáct soutěžících. V kategorii obcí nad 2000 obyvatel bylo
letos přihlášeno pět soutěžících.

Druhou pozici obsadilo Jablonné v Podještědí
a třetí Lomnice nad Popelkou.

Kunátová za krásnou ručně psanou a ilustrovanou kroniku města Jilemnice.

Vítězná kronika pochází z Horní Branné. Druhé
místo mezi obcemi do 2000 obyvatel obsadil
městys Zásada a třetí místo pak obec Blatce.
V kategorii nad 2000 obyvatel zvítězily Semily.

V minulém ročníku v roce 2019 si hlavní cenu
odnesli vítězství stejné obce a kronikáři, dva
roky předtím 2017 to byli kronikář obce Horní
Branná Jaroslav Dejmek a kronikářka Jaroslava

Autor:
Filip Trdla, KÚ Libereckého kraje
(14.9.2021)

STŘÍBRNÁ ZÁSADSKÁ KRONIKA
Tak zase po dvou letech přišla pozvánka z Libereckého kraje k účasti v soutěži O nejlepší
kroniku Libereckého kraje. No, nebyla bych to
já, kdybych se nezúčastnila. Poslala jsem přihlášku, dala jsem kroniky dohromady, nechala
svázat a hurá s nimi do Jablonce nad Nisou do
archivu, odkud putovaly před hodnotící komisi.
A pak přišlo 14. září, den slavnostního vyhlášení. Tentokrát bylo v muzeu v Liberci v nádherné
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knihovně. Naše kronika se umístila na krásném
druhém místě, z čehož jsme měly s paní starostkou, která se se mnou vyhlášení zúčastnila,
velkou radost. Pro mě velká motivace do další
práce. Jak se říká - Kronika obce je dílo zachycující zprávy o důležitých událostech v obci
pro informaci i poučení budoucím generacím.
Pokud máte něco, co si myslíte, že by se do kroniky mohlo nebo mělo zapsat nebo máte fotky,

sekretariat@zasada.cz

www.zasada.cz

které by si to „zasloužily“, neváhejte mě kontaktovat, ráda do kroniky vše přidám. Můj email je
lenanemc@seznam.cz. Moc děkuji p. Vendule
Balatkové, protože z jejího perfektně udělaného zpravodaje čerpám spoustu materiálu..

Lenka Němcová
Fotoarchiv Lenky Němcové
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DVĚ PRVNÍ MÍSTA PRO ZÁSADU V SOUTĚŽI OBECNÍCH WEBŮ
Ve středu 15.9.2021 byly vyhlášeny výsledky
krajského kola třiadvacátého ročníku soutěže
Zlatý erb 2021- soutěže určené městům a obcím, které mají oﬁciální webové stránky, elektronické služby nebo turistické webové prezentace.
Starostka městyse Zásada Andrea Princová
převzala z rukou hejtmana Libereckého kraje
hned dvě první místa, a to v kategoriích nejlepší webové stránky obce a v kategorii nejlepší elektronická služba a projekty Smart city
za službu „Zásada: Mobilní aplikace V OBRAZE“.
Zlatý erb vyhlašuje Liberecký kraj ve spolupráci

se spolkem Český zavináč.
Moc mě těší, že můžeme rok od roku posuzovat stále soﬁstikovanější a uživatelsky příjemnější vzhled a technické zpracování webových
stránek měst a obcí. Soutěž Zlatý erb není jenom o pomyslných vavřínech, je to zároveň
skvělá příležitost získat zpětnou vazbu a užitečné informace od poroty tak, aby do budoucna
mohli účastníci své internetové prezentace ještě více vylepšovat,“ uvedl hejtman Libereckého
kraje Martin Půta.
Ocenění nesouvisí pouze s vzhledem internetových stránek, ačkoliv naše webové stránky

prošly obnovou v únoru letošního roku. V soutěži se hodnotí obsah, a především uživatelská
přehlednost jak pro běžného uživatele, tak pro
hendikepované osoby (např. responzibilita pro
občany se zrakovým postižením).
Součástí ocenění byl také postup do celostátního kola, kde jsme se mezi weby umístili na jedenácté příčce. Pro městys Zásada se nejedná
o první ocenění v této soutěži, ale navazujeme
na třetí místo z roku 2010 za naši e-podatelnu.
Zdroj:
KÚ Libereckého kraje

https://www.zasada.cz/data/editor/477cs_4.png?gcm_date=1614075773

Aplikaci si můžete stáhnout pomocí odkazů,
nebo QR kódů.

ZAHRADA ČECH
Po loňském zrušeném zájezdu jsme se v letošním roce rozhodli opět vypravit na Zahradu Čech do Litoměřic. Zkrácený
termín jejího konání nám celé plánování trochu komplikoval, ale nakonec se podařilo najít vhodný termín a v pondělí
13. září společně odjet. Cesta autobusem kvůli uzavírkám
trvala o něco déle než obvykle, ale nikomu to nevadilo.
Z okolních obcí k nám postupně přistoupili další cestující,
a tak se autobus téměř naplnil. Výstavní plochy a pavilony
byly zaplněné květinami, ovocem, zeleninou, stromky, keříčky, zahradní technikou a dalšími zajímavostmi. Návštěvníci si pochvalovali bohatou nabídku a těší se na příští rok.
Foto a text:
Andrea Princová – starostka
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SKLENĚNÉ
MĚSTEČKO
V Železném Brodě se již tradičně konalo Skleněné městečko, které se řadí mezi velmi významné kulturně-společenské události. Letošní patnáctý ročník byl slavnostně zahájen na
Malém náměstí v deset hodin. Sklářské umění
bylo možné shlédnout téměř po celém městě.
Také náš městys měl mezi vystavovateli hned
několik zástupců. Pěkný doprovodný program
oživil atmosféru a návštěvníci měli možnost
obdivovat po celý víkend sklářské umění, které
je pevně spojeno s historií našeho kraje.
Andrea Princová – starostka
Fotoarchiv ÚM Zásada

VALNÁ
HROMADA
HONEBNÍHO
SPOLEČENSTVA
ZÁSADA

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V letošním roce jsme do plánu oprav komunikací zahrnuli místa, která nejvíce utrpěla při
plynoﬁkaci další části obce. Jedná se o komunikace nad hřbitovem. Pro letošní rok jsme
opět požádali o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, program č. 2.1 – Program ob-

novy venkov ve výši 300.000 Kč. Dotační tituly
mají své podmínky, tak nebylo možné opravit
všechny komunikace, ale pouze ty, které měly
před plynoﬁkací souvislý asfaltový povrch.
Text a foto:
Andrea Princová – starostka

Valná hromada vlastníků pozemků, kteří jsou členy Honebního společenstva
Zásada, se koná 11.2.2022 v 17:00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Zásada.
Na programu je zpráva honebního výboru
o činnosti v r. 2021, zpráva o hospodaření
v r. 2021, volba nového výboru na příští
myslivecké období, 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?
Nový školní rok nám zaťukal na okno naší školky. Vzal za kliku a s ním do našich dveří nesmělými krůčky vklouzly děti s očekáváním, co nového uvidí a zažijí.
Ti nejmladší se pomalu rozkoukávají a seznamují se s novým prostředím. Statečně se vyrovnávají s prvním odloučením od maminky, od
teplého místečka „tam doma“.
Pro ně, pro všechny, je tady náruč paní učitelky, pohlazení, milá slovíčka a starší kamarádi,
kteří pomůžou „vstřebat“ první chvilky nejistoty. Všem dětem se snažíme pomoci, aby ten
správný čas přišel co nejdříve a ve školce jim
bylo mile.
A aby se dětem v mateřince líbilo ještě víc, proběhly během prázdnin úpravy interiéru školky.
Děti s nadšením prohlížely novou kuchyňku,
úplně podobnou, jako má maminka, ale v malém provedení, malé hospodyňky se hned pustily do vaření a zvaly ostatní na hostinu.
Na chodbách a schodišti byla odstraněna stará mozaika, nová výmalba rozsvítila prostor a
veselé obrázky zútulnily celé prostředí školky.
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K dalším úpravám patří celková rekonstrukce
toalety, pracovních místností pro personál MŠ,
renovace linolea v šatnách i třídách, výmalba
ostatních prostor školky a zrenovování některých herních a cvičebních prvků v interiéru i
exteriéru MŠ.
Pojďme se však spolu poohlédnout jen kousek
zpátky, na konec uplynulého školního roku.
Zmiňovali jsme, že si povíme, jak naši malí školáci prožili rozloučení se školkou.
Radostné chvíle si děti užily ve víru soutěží.
Vědomostní zápolení u velkého klobouku nabíralo dramatické tempo, uﬀ, všem se povedlo
správně se treﬁt míčky a přelstít záludné otázky školkové maturity. Ale nestát, nekoukat, jedeme dál… Další legrace na sebe nenechala
dlouho čekat. Rychle na sebe v kraťounkém
čase obléci co nejvíce oblečení, to jsme se nasmáli. Někteří borci dokázali vskutku nemožné.
Společné veselí hřálo všechny zúčastněné.
Další a další soutěže rozesmávaly naše školáčky a nám s nimi bylo príma. Bylo však také
potřeba vydechnout, bříška se hlásila o své, a
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tak se dobrůtky na slavnostně prostřený stůl
mohly začít nosit. Slavnostní přípitek a barevné
„kapkejky“ dětem moc chutnaly. A přiblížil se
závěr. Slavnostní šerpování a předávání zásad
správných školáků proběhlo ve svátečním duchu. A protože podvečer se chýlil ke konci a ke
každému správnému rozloučení patří táborák,
děti si opekly buřtíky, zazpívaly si písničky, postupně si pro ně přicházeli rodiče a někteří si
zanotovali spolu s námi. Věříme, že si školáčci
odnesli pohlazení po duši, hezké vzpomínky
na školku, na společné kamarády a na spoustu
dovedností, které zúročí v budoucím životě.
Nás všechny teď čeká barevná, krásná práce
s dětičkami, inspirace, poznání, objevování.
Barevný podzim už brzy otevře šuplíčky, ale o
tom, co nám přinese, si povíme zase až příště.
Krásné, podzimním sluníčkem prohřáté dny,
přeje vaše mateřinka.
Bc. Šárka Šípošová
Fotoarchiv MŠ Zásada
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Co nového, školo?
I ve škole začal nový školní rok a jsme rádi, že mohli žáci nastoupit do školy.

Prvňáčků jsme přivítali 18, což je velmi pěkný počet.
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Ve škole se podařilo vyměnit poslední starou
podlahu a učebna 6. třídy bude jednou ze tří
učeben, kde bude nainstalována velkokapacitní televize, tak jako v dalších dvou učebnách.
Tím bude dokončen proces možnosti promítání ve všech třídách a přispěje to k novým metodám při vyučování.
V počítačové učebně je nainstalován nový interaktivní projektor.

I přes prázdniny byl ve škole čilý ruch. Největší
investicí byla výměna školního výtahu. I když“
stařeček“ ještě sloužil, v posledních letech
vzrůstala obava ze zastavení provozu kuchyně.
Nemalý náklad zainvestoval městys, za což velmi děkujeme.
U víceúčelového hřiště za školou se dokončuje
rozběhová dráha a doskočiště pro skok daleký.
Všechny tyto akce ﬁnancuje škola po dohodě

s městysem a využívá k tomu veškeré ušetřené
ﬁnance.
Nezapomněli jsme ani na paní učitelky a pro
zkvalitnění zázemí pro jejich práci se do nového „oblékla“ malá sborovna.

a zemských. Podobnou slavnost, dětský den,
vykonala škola i 2.12.
Dne 20.10 v jubilejní den nastoupení Františka Josefa I. na trůn, jež již v 80. roce svého požehnaného věku 62léta říši spravoval a zvlášť
o zvelebení školství se staral. Učitelský sbor
konal toho dne tichou školní slavnost, se žáky
se účastnil služeb Božích v kostele držkovském,
poučil žáky o významu toho dne i o účelu komise pro ochranu mládeže. Za touto příčinou
bylo od žáků vybráno celkem 10.69 K, od učitelů 3 K a od obce 10 K pro českou komisi.
Škola se rovněž účastnila 19.11. kostelních slavností v Držkově, zádušní mše, za zemřelou císařovnu Alžbětu.
Rovněž se škola účastnila i průvodu do polí o
dnech křížových v úterý 23.5. a o oktávu Božího
Těla v neděli 18.6. v Zásadě. Mimo to byli žáci
vedeni, aby přicházeli pravidelně na mši svatou
každý čtvrtek v 7 hodin do kaple sv. Prokopa.
Náboženství tohoto školního roku vyučoval
na zdejší škole důstojný pán P. Antonín Kellner,
kaplan v Držkově, který vykonal do Zásady v
úterý a v pátek za celý rok celkem 68 cest. Tradičně se na konci června konala v držkovském
chrámu zkouška z náboženství společně s dalšími školami farnosti. Tento školní rok zkouška
připadla na 20.6.1911. U správy Boží byli žáci ve
školním roce dvakrát (13.10. a 4.5.).
Kromě vycházek na zotavenou, vycházek poučných, tělocvičných a pochodových cvičení
vykonali dospělejší žáci (II. a III. třídy) v pátek
30. června celodenní výlet do Českého ráje k
Turnovu, kterého se účastnilo 65 žáků.
V pondělí 10. dubna byl datem stromkové slavnosti. Protože bylo chladno, výklad proběhl ve

třídách. Poté žáci za dozoru a návodu učitelů
vysázeli podél silnice před hostincem p. Vondráčka 5 lipek a 20 ovocných štěpů na pozemku
učitele Jaroslava Boudy, u č. 38. Slavnosti byl
přítomen též předseda místní školní rady František Marek.
Dne 3. června navštívil školu inspektor Josef
Porteš, aby vykonal prohlídku školy. Po vyučování svolal konferenci, při které udělil přítomným výsledek svého pozorování. Učitelem Josefem Lhotou byl sepsán podrobný protokol,
který byl uložen v archivu.
Dne 17. září navštívil školu okresní školní hejtman Antonín Böhm, předseda c.k. okresní škol.
rady.
Školu rovněž navštívil obvodní lékař MUD. Richard Marek a provedl zdravotní prohlídku. V
druhém pololetí (až do konce školního roku)
se v obci mezi školní mládeží potulovala epidemie spály a planých neštovic, následkem
čehož vzrostla absence žáků ve škole.
Ve školním roce bylo očkováno 26 školních
dětí (15 doposud neočkovaných, 11 více než
po 7 letech přeočkovaných).
V tomto školním roce se škole dostalo pomůcek za 25 K. Polévkového ústavu nebylo třeba.
Z nadace zemřelé Marie Šourkové bylo v částce 160 K poděleno v památný den Dušiček několik chudých dětí šatstvem a obuví.
Zemské komisi pro ochranu dětí a péči o mládež bylo sebráno a odvedeno 27.92 K.

Mgr. Václav Horáček, ředitel MZŠ Zásada
Fotoarchiv MZŠ Zásada

Historie školství v Zásadě

Začátek školního roku 1910/11 připadl na 16.
září a byl zahájen stejně jako v předchozích letech. Navíc byli žáci téhož dne poučeni, jak se
chovat v lese, jak zacházet se snadno zápalnými látkami, jak zabránit úrazům při hospodářských strojích, automobilech, telegrafním a telefonním vedením a učiněno bylo opatření pro
rychlé vycházení ze školy pro případ požáru.
Ukončen byl školní rok 15. července 1911 v
držkovském chrámu společně s dalšími školami zdejší farnosti v přítomnosti celého učitelského sboru a všech žáků zdejší školy.
Ve školním roce probíhaly císařské slavnosti 4.
října, a to oslava jmenin Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. a upomínka 80.
narozenin Jeho Veličenstva Františka Josefa I.
Žactvo se toho dne sešlo o 7:30 hodině ráno
ve vyzdobené třídě III. třídy, kde správce školy
přítomné oslovil a promluvil o vzácném svátku
80. narozenin Jeho Veličenstva. Byly předneseny básně a zpívány písně vztahující se k této
slavnosti, které byl přítomen i předseda místní šk. rady. Po školní slavnosti odešli přítomní
na kostelní slavnost do Držkova. Škola byla
ozdobena dvěma prapory v barvách říšských
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Zdroj: Kronika obecné školy v Zásadě
1905/06 – 1933/34 (na pokračování)
Vendula J. Balatková
Foto: Alois Otahal
sekretariat@zasada.cz
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Zásadská pouť v areálu SK
Program letošní pouti jsme v areálu SK pojali
sportovně. V pátek jsme zahájili již tradičně s
country kapelou Volupsije, která zahrála své
známé kousky jako Sekera, Hej starej zapřahej,
Tanec s vlky a další. Počasí sice přineslo malou
přeháňku, ale všichni se na chvilku mohli ukrýt
v krytém sezení a po deštíku pokračovat v tanci. Čímž se všichni mohli rozhýbat na sobotní
sportovní program.
V sobotu dopoledne proběhl tenisový turnaj
ve čtyřhře, který trval až do lehce odpoledních
hodin. Aby byl spravedlivý, dvojice se losovaly
ze dvou výkonnostních košů. Je potěšující, že
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na našem multifunkčním hřišti je tenis jednou
z často vyhledávaných aktivit a řada občanů
Zásady si na kurt našla cestu. Bylo to znát i na
výkonu jednotlivých dvojic, kdy některé výměny byly velmi pohledné. Tato disciplína bude
na program pouti určitě zařazena i v příštích
letech.
Odpoledne pak proběhl na hlavní travnaté
ploše turnaj starých gard v kopané. Tento turnaj pořádáme již několik let a účastní se ho
hráči 35 let a starší (vždy s jednou povolenou
výjimkou). I letos přijela stará garda z Jablonce
nad Jizerou, dále se účastnil domácí tým Zása-

sekretariat@zasada.cz
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dy, sousedního Držkova a Jablonce nad Nisou.
Hrálo se za příjemného polojasného počasí,
fotbalová utkání měla náboj a na legendy nejen zásadského fotbalu se přijelo podívat mnoho diváků a fanoušků. Po turnaji se pak dlouho
diskutovalo o fotbale, o společných zážitcích a
zavzpomínalo se na kamarády. Pořadí v turnaji
nebylo důležité a ceny byly více méně symbolické. Hlavní byla pohodová atmosféra, hezké fotbalové momenty a pohyb na čerstvém
vzduchu.
Petr Růžička
Fotoarchiv SK Zásada
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Kopaná dospělých
Pro náš tým je skvělé, že se podařilo v dolní
části vybudovat travnatou tréninkovou plochu
a horní plocha má automatické zavlažování. V
současné chvíli jsou tak podmínky pro fotbal i
trénování téměř ideální. Bohužel i přesto stále
bojujeme s kolísavým počtem aktivních hráčů
v mladším věku. Byli bychom velmi rádi, kdyby
tým dospělých posílili někteří mladí zásadští
hráči, kteří svou fotbalovou kariéru přerušili v
dorostu nebo krátce po něm, ale mohli by být
stále platnými členy týmu.
Podzimní část soutěže dospělých letos začala
v neděli 22.8. domácím utkáním s Kokonínem.
Hned toto utkání naznačilo, že cesta k horním
příčkám soutěže nebude jednoduchá. Prohra
1:2 byla krutým střetem s realitou. Bohužel problémy s hráčskými kádry má řada týmů a tak
jsme 29.8. ani nenastoupili do dalšího utkání,
jelikož Jiskra Tanvald svůj tým stáhla ze zbytku
soutěže. Další zápas byl tedy s Plavy B, který
jsme vyhráli 3:2. Další 5.kolo hrané 12.9. byla
zkouška ohněm s týmem Pěnčína B, který je
sestavený z hráčů Pěnčína a Mšena, kde řada z
nich hrála ještě v minulé sezóně krajský přebor.
Náš tým byl bohužel v částečné marodce, a tak
jsme favoritovi letošního ročníku podlehli vysoko 14:2. Za poslední roky se jednalo o jednu z

největších porážek týmu dospělých v okresním
přeboru. Avšak týmu patří pochvala za bojovný
výkon. Některé týmy na Pěnčín ani nedorazily
nebo obdržely ještě větší gólový příděl. Další
týden jsme v 6. kole v derby bohužel podlehli Držkovu B 2:3, který byl posílený o hráče A
týmu. Výsledkový obrat přineslo až 8. kolo, kde
jsme porazili FK Mšeno na jeho hřišti 3:1.
Nyní se držíme středu tabulky a doufáme, že
tento výsledkový obrat zlepší výkon i náladu v
týmu. Podařilo se nám přivézt dva hráče zrušeného Tanvaldu Honzu Blažka a Jakuba Pohla a

doufáme, že se v jarní části podaří tým zcelit,
zlepšit výsledky a v následující sezóně se pokusit hrát o přední místa tabulky. Naším cílem
je určitě vrátit do Zásady krajskou soutěž, ale
zatím musíme být realisté a trpělivě pracovat
na zlepšení týmu a jeho výsledcích.
Pevně věříme, že nás v tom budou podporovat
i fanoušci a nejen na domácí utkání nás přijdou
podporovat.
Petr Růžička
Foto: SK Zásada

HLEDÁME TRENÉRA
K NEJMLADŠÍM
FOTBALISTŮM
Ve čtvrtek 23.9. proběhl nábor nových
fotbalových nadějí za přítomnosti fotbalistů FK Jablonec Patrika Haitla a Tomáše
Smejkala. Dětí se sešlo téměř 30 a akci si
velmi užily. Pro nás byl tak velký zájem
dětí příjemným překvapení, ale pro jejich
přípravu budeme potřebovat posílit trenérský tým. Proto pokud byste měli chuť
nám s dětmi pomoct, jste vítáni a ozvěte
se nám buď do zpráv,
nebo na tel. 606 655 595.
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Údržba mokřadu
SK Zásada se opět v letošním roce zavázal k sekání mokřadu v lokalitě pod školou. Na naučné stezce „K mokřadu Zásada“ objevíte nejen
ďáblík bahenní a vachtu trojlistou, ale můžete
také pozorovat mnoho zajímavých druhů ptáků, motýlů a dalších živočichů. Bez pomoci
dobrovolníků, kteří svůj volný čas věnují sečení, hrabání a vynášení trávy z mokřadu, by se
údržba zvládnout nedala.
Velice si vážím i spolupráce s věznicí v Rýnovicích a jejich pomoci se sečením a vynášením
trávy.
Rád bych také poděkoval všem příznivcům našeho klubu, dětem a rodičům malých sportovců a také všem, kteří nám přišli v letošním roce
pomoct. Finanční prostředky, které za údržbu
mokřadu od libereckého kraje získáme, můžeme dále použít pro rozvoj a chod našeho sportovního areálu.
Věříme, že i v dalších letech se díky partě dobrovolníků podaří mokřad udržovat.
Foto a text: Miroslav Princ
předseda SK Zásada
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Úspěšný 10. ročník ZasTenRocku

V sobotu 21. srpna proběhl v areálu SK Zásada
jubilejní desátý ročník nejen rockového festivalu ZasTenRock. Akce se tradičně, a trochu symbolicky, zúčastnilo 10 kapel. Výběr byl většinou
z těch, které již v Zásadě hrály a fanoušci si je
oblíbili. A tak si návštěvníci výběr hudby velmi
chválili a více než 10 hodin muziky bylo bez
slabších míst. Tradičně se představilo i několik
revivalů, které již k ZasTenRocku neodmyslitelně patří. A právě revival skupiny Wanastowi
Vjecy získal i tradiční křišťálovou cenu od skupiny Preciosa pro nejoblíbenější kapelu festivalu, kterou volí fanoušci. Je vidět, že svůj vzor
reprodukují kvalitně a s nasazením.
Organizátoři dbali jak na bezpečí, tak pohodlí
návštěvníků. Již u vstupu byli zdvořile kontrolování a případně otestováni na covid, aby byl
festival bezpečný. V areálu byly kromě vnitř-
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ních toalet doinstalovány i další mobilní.
O rychlé občerstvení se staralo 14 pivních výčepů, na vinném a alko baru se míchaly výtečné koktejly a široký byl i výběr nealko nápojů.
Pokud měl někdo hlad, mohl se nasytit jak
dobrotami z grilu nebo udírny, tak také bezmasými jídly. Dostatek míst k sezení a barové
stolky dávaly prostor k přátelským diskuzím.
Přívlastek “festival, který stojí za to prožít” byl v
letošním roce umocněn stále se měnícími pravidly, proměnlivým počasím a dlouhou pauzou od kulturních akcí. A tak bylo znát, že se
lidé konečně mohli uvolnit a pobavit. Nálada
v areálu byla skvělá a více než 60 dobrovolníků
se staralo o to, aby se všichni cítili dobře. Což se
společně podařilo a všem, kdo se na přípravě a
chodu podíleli, patří velký dík za pomoc.
Šli jsme letos do velkého rizika, že se situace
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kolem pravidel pořádání větších akcí mohou
velmi rychle změnit. Ale rozhodli jsme se ho
podstoupit, dbát na kvalitní zajištění akce a
to se vyplatilo. Měli jsme také velké štěstí na
počasí, za což patří poděkování “tam nahoru”.
Usměvavé tváře a plný kotel pod pódiem pro
nás je vždy tou největší odměnou. Fanoušků se
za celý den v areálu vystřídalo téměř 2.000.
Poděkování patří také Městysu Zásada a všem
partnerům, kteří festival podporují, jelikož bez
nich by se akce neuskutečnila. A jsme rádi, že
i v této době se podařilo tuto tradici udržet a
Zásadu v širokém okolí zpropagovat. Vždyť návštěvníci se k nám sjíždějí nejen z Liberecka,
Jablonecka a Tanvaldska, ale i dalších krajů.
Petr Růžička
Fotoarchiv SK Zásada
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Rocková noc Zásada
Zdravím příznivce rockové muziky. Po roce se
nám opět podařilo v areálu SK Zásada uspořádat již 4. ročník akce s názvem „Rocková noc
Zásada“. Letošní ročník byl ve znamení rozličných skupin a rockových stylů. Jako první začínali John Silver. V této kapele působí i náš
bubeník Patrik. S kluky se tedy velice dobře
známé a sdílíme v jednom domě společně i
naše zkušebny. John Silver to na úvod pěkně
našlápnuli. Jejich mix různých stylů od punku
přes rock až někam k moravským lidovkám se
parádně poslouchá.
Jako druzí v pořadí u nás premiérově vystou-
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pili DWTK ze Železného Brodu. Parta kolem
frontmana Aleše Petráčka to pekelně rozjela.
Dva zpěváci + jejich vlastní pojetí crossoveru
to byla jízda!. Energie a radost z hraní! Parádně
to „natřeli“, i když měl kytarista zraněnou nohu.
S Perseid jsme měli pódium k dispozici od cca
21hod. Zahráli jsme premiérově dvě nové věci,
které jsme přidali do celého našeho playlistu. Závěrem opět zazněl oblíbený přídavek v
podobě písně „Kladivo na čarodějnice“ od legendy naší tvrdé scény Torr. Hrálo se nám na
domácí scéně opět parádně. Doufáme, že si
to s námi užili i všichni fanoušci. Jako poslední
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jsme si pozvali heavy metalové Tixtide z Mnichova Hradiště. Kytarová hradba aparátu Engel
společně s ženským vokálem zpěvačky Pavly a
dupající basou s bicími - to byl ten správný ryzí
heavy metal, jak ho máme rádi. Doufám, že se
Tixtide do Zásady zase v budoucnu vrátí.
Velký dík za pomoc a organizaci této akce patří
všem z FK Zásada.
Moc si této spolupráce vážíme a těšíme se na
další (půlkulatý) ročník rockové noci!
Lukáš Zurčín
Fotoarchiv SK Zásada
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LÉTO SE SOKOLEM

TRADIČNÍ POUTĚ
Jako obvykle konala se i
letos o druhém červencovém víkendu na louce
u kaple Svatého Prokopa
tradiční Prokopská pouť.
Do Zásady přijely menší
pouťové atrakce, prodávala se domácí zmrzlina, lokální prodejci nabízeli svoje uzenářské
produkty, výrobky z vlny i autorské kousky oblečení. Pouťovou atmosféru pomáhala dotvářet hudba z produkce pana ﬂašinetáře. Sokolové zajišťovali občerstvení a společně se svými
rodinnými příslušníky oloupali a nastrouhali
hromady brambor, aby se na plátech dala připravit vyhlášená zásadská pochoutka „SEJKORY“. Šikovné sokolky upekly pouťové koláče a
letos poprvé také výborné voňavé perníčky.
Část z nich jsme použily pro dětskou kreativní
dílničku. Děti si užily zdobení perníčků, pouťové atrakce i jízdy na ponících. Během sobotního odpoledne sehrálo zásadské loutkové
divadlo Prokůpek dvě představení pro děti
- Legendu o Svatém Prokopu a Jak Kašpárek
zahubil draka. V sobotu večer k tanci a poslechu hrála skupina Revival 60, nedělní hudební
produkce patřila oblíbené Broďance. Pouť byla
ukončena velkou průtrží, která udělala mokrou
tečku za celou slavností.
Svatovavřinecká pouť ve Zbytkách v neděli 8.
8. 2021 se také vydařila. Podrobně se o ní do-
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čtete v článku pana Hübnera v jiné části zpravodaje.
Nepopiratelný Genius loci (pozn. duch místa)
Kapelní louky a teplé slunečné počasí podpo-
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řily milou a srdečnou atmosféru a přispěly k
hojné účasti na obou akcích.
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SOKOLOVNA V LÉTĚ
Zásadská sokolovna v létě patřila dětem. Starostka Sokola se svým týmem připravily zajímavý program v průběhu několika turnusů
příměstských táborů a také karatisté zde uskutečnili své prázdninové soustředění.
Počátkem září využila sokolovnu ZŠ ve Velkých
Hamrech pro stmelovací pobyt žáků šestých
tříd a konečně se podařilo uskutečnit pro covidová opatření několikrát odloženou besedu s

jedním z našich nejvýznamnějších současných
mořeplavců Rudolfem Krautschneiderem.
Vzhledem k velkému zájmu další setkání plánujeme na jaro.
Na závěr chci jménem Sokola poděkovat všem
sponzorům a dobrovolníkům z řad Sokola i
našim podporovatelům za jejich ochotu věnovat volný čas, podporu ﬁnanční i materiální.
Bez nich by tato sousedská setkávání nebyla

myslitelná. Jmenovitě bych ráda poděkovala
Městysu Zásada za ﬁnanční i morální podporu, panu Oldřichu Mládkovi z Bohdalovic, který
léta sponzoruje všechny sokolské akce základní surovinou na „ sejkory“ tj. bramborami. Dále
děkujeme panu Mužíčkovi za poskytnutí areálu
Staré školy a jeho přátelům, kteří i letos zajistili
bohatý doprovodný program pro děti na pouti
ve Zbytkách.

PODZIM V SOKOLOVNĚ
TJ Sokol Zásada se zapojil do celonárodní akce
„SOKOL SPOLU V POHYBU“ v rámci níž se pořádal noční běh, dálkový pochod a podzimní
ples.
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Pondělní večery patří cvičenkám na míčích, v
úterý a v pátek probíhají tréninky oddílu karate. Nábor nových členů otevřen. Chystá se 6.
ročník výstavy betlémů od 12. 11. do 21. 11. Na
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malém sále se odehrají další divadelní představení.
Foto a text:
MUDr. Alice Hanuštiaková
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POZVÁNKA NA NOVOU SEZÓNU
Hlásíme se Vám s
dalšími informacemi o působení
zásadského divadelního souboru. Ani během prázdnin naše
loutky neodpočívaly. Kdo zavítal na zásadskou
pouť, mohl zhlédnout pohádku O princezně
Zpěvance nebo tradiční Legendu o svatém
Prokopovi. V září jsme pak odehráli dvě představení na Tanvaldských slavnostech (foto na
str. 15) a zavítali jsme s naším stánkem i do Domova důchodců ve Velkých Hamrech (druhá
fotograﬁe pod článkem). Snad jsme svým vystoupením přinesli trochu radosti obyvatelům
domova i tamějšímu personálu.
V sobotu 28.8. jsme se s mnoha dalšími stali
účastníky „Zpátky v čase“ na Bělišti (fotograﬁe
pod článkem). S nastávajícím podzimem se těšíme na novou divadelní sezónu a doufáme,
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že tentokrát ji nic nepřekazí. Aktuálně se pilně připravujeme na premiéru pohádky Ostrov
splněných přání (na fotograﬁi). Chystáme loutky a kulisy, ladíme scénář, zkrátka usilujeme o
to, aby se tato pohádka plná zvukových a svě-
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telných efektů našim divákům co nejvíce líbila.
Proto neváhejte a přijďte se podívat! Sezóna
startuje již 23. října!
Tereza Červenková
Foto: Tereza Kadečková
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CHIRURGIE
Oldřich Fiala,
s.r.o.
!! POZOR ZMĚNA !!
Od 1.9. je pro vás otevřena
zcela
NOVÁ MODERNÍ ORDINACE
v Železném Brodě.
Adresa:
Štefánikova 879, Železný Brod
(Bývalá Komerční Banka)
Kontakty:
484 350 879, 777 311 183
ORDINAČNÍ HODINY:
PONDĚLÍ 08-12 hod.

12-14 hod. ( pro zvané)

MUDr. Myšík

ÚTERÝ

08-14 hod.

14-16 hod. ( pro zvané)

MUDr. Fiala

STŘEDA

12-16 hod.

16-18 hod. ( pro zvané)

MUDr. Myšík

ČTVRTEK

-

-

08-13 hod.

-

PÁTEK

MUDr. Podrazilová

Na vaši návštěvu se těší
TÝM CHIRURGIE O. Fiala s.r.o.

HASIČI RADÍ OBČANŮM / LISTOPAD  LÍSTEK SPAD… PÁLIT ČI NEPÁLIT?

Každé roční období je něčím typické. Podzim
není výjimkou. Barevné listy na stromech a
následně pak ležící v haldách pod stromy. K
přípravám na blížící se zimu patří jejich úklid.
Likvidaci listí lidé provádějí nejčastěji dvěma
způsoby. První skupina, zastánci recyklace,
vzniklý zahradní odpad kompostují, drtí či jinak
ekologicky likvidují přímo na svých pozemcích,
případně jej odvážejí do sběrných dvorů nebo
kompostáren. Druhou skupinou jsou ti, kteří odpad raději pálí, a to k nelibosti sousedů,
poukazujících na zamoření kouřem. I tato metoda odstranění odpadu je však při dodržení
určitých pravidel v pořádku a neodporuje zákonům České republiky.
+420 483 385 188

Pálení rostlinného materiálu řeší zákon o
ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Konkrétně
lze v otevřeném ohništi spalovat jen suché
rostlinné materiály neznečištěné chemickými
látkami. Pálení pak mohou upravovat i místní
vyhlášky měst a obcí (některé obce nepovolují
spalování rostlinného odpadu a nabízejí jeho
likvidaci kompostováním, jinde je možné pálit
bioodpad jen v určitě dny apod.). Povinnost
ohlašovat pálení odpadu místně příslušnému
Hasičskému záchrannému sboru kraje mají
podnikající fyzické a právnické osoby. Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické
osoby, které tuto činnost provádějí na svém
pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického
odpadu (klestu, shrabaného listí a stařiny), je
vhodné pálení nahlásit taktéž. Touto informací lze zabránit zbytečným výjezdům jednotek
požární ochrany k domnělému požáru, který
může nahlásit například soused. Učinit tak lze
přímo v elektronickém formuláři na webových
stránkách v aplikaci Evidence pálení https://
paleni.izscr.cz/ popřípadě prostřednictvím
telefonu.
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Zásady pálení odpadu:
• Pálení odpadu může provádět pouze
osoba starší 18 let.
• Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50
metrů od okraje lesa a v dostatečné
bezpečné vzdálenosti od budov a volných
skládek palivového dřeva apod.
• Pálení odpadu nesmí být prováděno
v období dlouhotrvajícího sucha a za
větrného počasí.
• K dispozici by měly být prostředky, kterými
lze oheň uhasit – kbelík s vodou, lopata
a písek apod.
• Po skončení pálení odpadu musí být
ohniště bezpečným způsobem uhašeno
a následně kontrolováno po dobu 8 hodin.
• Pokud se vám přes veškerou opatrnost
situace vymkne kontrole, volejte
hasiče prostřednictvím tísňové linky 150
nebo 112.
autor:
kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje
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ZBYTKOVSKÁ POUŤ 2021
Uběhl rok s covidem jako voda a je tady opět
srpen, datum akce ve Zbytkách. Zbytkovská
pouť (vavřinecká) byla a určitě bude v letošním
roce opět jedinou hromadnou akcí ve Zbytkách. Muchovman již podruhé kvůli covidu
neproběhl.
V neděli 8.srpna od 13.00 hodin ožily Zbytky
vavřineckou poutí, kterou opět zorganizoval
TJ Sokol Zásada. Letos to byl již 24. ročník. Program pro děti na této akci byl po osmé. Počasí
opět přálo – bylo polojasno a teplota tak akorát. Vláček tradičně pendloval na trase Zásada
– Zbytky – Hamrska. Vláček přivážel návštěvníky na tzv. pouť ke Staré škole a následně zase
odvážel zpět, někdy se děti s rodiči (prarodiči)
chtěly jen svést vláčkem tam a zpět. Pro dobrou náladu byla zajištěna oblíbená živá hudba
skupinou Kapelníci. Pro osvěžení těla bylo zajištěno tradiční občerstvení: sejkory, koláče, pití
nealko i něco ostřejšího a uzeniny. Obzvláště u
sejkor se tvořila fronta zájemců a sokolky se zde
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měly co otáčet.
Akce pro děti nebyly letos omezeny covidem,
takže na všech 13 stanovištích dohlíželi organizátoři na zdárný a bezpečný průběh. Letos
opět bylo zařazeno velmi oblíbené malování
na děti (tzv. body painting), které loni kvůli covidu nebylo. Další opakující se disciplíny z minulých ročníků byly tyto: ruské kuželky, lezení,
lyže, pytle, hod na archu, chůdy a kolo štěstí.
Nově byly zařazeny tyto disciplíny: házení na
kruhy, kriket, překážková dráha, zatloukání hřebíků, luky – střelba a tzv. chmaťák. (Do uzavřené bedny byly vyřezány otvory a v bedně byly
umístěny předměty, na které nebylo vidět. Děti
měly předměty najít tím, že do otvoru vsunuly
ruku). Děti při příchodu k dětským disciplínám
dostaly kartičku, na kterou se značilo absolvování jednotlivých disciplín a po absolvování
všech disciplín si na kole štěstí vytočily výhru
(většinou plyšáka). Někdy se u těch nejmenších
trochu přimhouřilo oko. Jako i v minulosti se za
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tento program pro děti nic neplatilo a děcka si
ještě odnesla drobný dárek. Celkem se programu pro děti zúčastnilo 106 dětí. Tento program
zajišťovalo přes 20 organizátorů u jednotlivých
disciplín pro děti, u stánků bylo také přes 20 organizátorů. Celkový počet návštěvníků na této
pouti byl přibližně 300 lidí.
Celkově letošní pouť ve Zbytkách lze hodnotit jako velice úspěšnou společenskou akci.
Lidé z pouti odcházeli domů s hezkými pocity
na duši. Velké poděkování patří všem nezištným organizátorům ze Sokola Zásada a partě
kolem Staré školy. Jedinou a hlavní odměnou
všech organizátorů byly jiskřičky v očích šťastných dětí a spokojení návštěvníci. Díky také patří všem návštěvníkům za krásnou pohodovou
nedělní atmosféru.
Takže za rok opět NA SHLEDANOU!
Foto a text: Milan Hübner
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UDÁLOSTI VE SPOLKU BONSAI S.P.A.B.U.

Na úterý 29. června jsme připravili rozlučku
před letními prázdninami, poslední trénink.
Protože nám počasí přálo, proběhl trénink na
hřišti za sokolovnou. V první části Klára Dušková
předvedla, jak vypadá výcvik psů zvaný Agility.
Překážek jsme měli adost a různě velkých, a tak
jsme realizovali nápad Klářiny mamky. Postavili
jsme závodní trať na Agility a nechali děti, aby
si vyzkoušely jaké to je absolvovat tuto trať v co
možná nejkratším čase. Slalom a přeskok nízké
bariéry nebyl až taký problém. Horší to bylo s
prolézáním látkového tunelu.
Všichni zúčastnění to nakonec s úsměvem
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zvládli. Na druhou část jsme měli připravené
ohniště spojené s opékáním buřtů. Pro ty, co
buřty neradi, byla připravena bezmasá alternativa, sýr v alobalu. Počasí nám po celou dobu
tréninku přálo, svítilo sluníčko. To bylo snad poprvé, co nám alespoň část tréninku nepršelo.
Pro všechny případy jsme měli připravený stan
a ze sokolovny půjčené lavice a stoly. Podle výrazu v tvářích si ten trénink všichni užili.
V letošním roce, kdy dlouhou dobu nebylo jasné, jestli bude možné realizovat letní tábor, tak
jak bývalo obvyklé, jsme se rozhodli pro formu
příměstského tábora v Zásadě. Tábor proběhl
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od neděle 18. července do pátku 24. července
2021. Na dobu této akce jsme měli pronajatou
sokolovnu v Zásadě a domluvené kuchaře na
obědy.
Začali jsme, jak už bylo zmíněno, v neděli ráno
srazem u sokolovny. Ten den se nás tam sešlo
osm. Markéta Brožová, Mahulka a Madla Benešovské, Vítek Chlumecký, Béďa a Tadeáš Hlavovi, já a moje žena Jiřina Dušková. Abychom
předešli případným problémům, byly pro ty,
kterých se to týkalo, připravené covid testy.
Během dopoledne proběhl první z tréninků
karate. Obědy jsme měli po celou dobu tábora
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připravené v patře sokolovny vedle malého sálku. Čas bezprostředně po obědě byl většinou
vyplněn hraním deskových her. Během odpoledne probíhaly další tréninky. Nepravidelně se
střídaly tréninky karate ju- jitsu a Hanbo jutsu.
Některé dny byl na odpoledne místo tréninku
naplánovaný výlet.
V pondělí naše řady rozšířili další dva naši členové, Klára Dušková a Tomáš Červenka. Během
tréninků se studenti učili nové techniky, které budou potřebovat na své zkoušky na další
stupně technické vyspělosti. Tento den jsme
absolvovali první z našich výletů. Odjeli jsme
auty do Liberce a zde vystoupali po nespočtu
schodů do věže v Lidových Sadech. Odměnou
byl překrásný rozhled po krajině. Následně jsme
si šli prohlédnout zvířata v zoologické zahradě,
kde jsme si společně dali zmrzlinu.
Během úterního odpoledne jsme se přesunuli opět auty do Jablonce nad Nisou. Tady byla
naplánovaná procházka po městě okolo zde
rozmístěných kamenných plastik. Procházka
začínala návštěvou muzea hraček U Zeleného stromu, kde si každý mohl vyzkoušet svoji
šikovnost při práci s hlavolamy a skládačkami.
Procházku městem jsme zakončili na Horním

náměstí jak jinak než ochutnávkou zmrzliny.
Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na Horním Tanvaldě a vyšlápli na nedávno otevřenou
novou vyhlídku Špička. Po návratu do Zásady
jsme si společně na hřišti za sokolovnou zahráli
hru Wikingské šachy. Jedná se o kolektivní hru,
při které má každé družstvo na své straně rozestavěných pět hranolů a druhému družstvu se
pomocí dřevěných kolíků snaží ty jeho zasáhnout. Uprostřed této hrací plochy na vše dohlíží
dřevěný král.
Středa začala opět absolvováním covid testů.
Tento den se od ostatních lišil. Dopoledne jsme
měli místo tréninku domluvenou exkurzi v
úpravně vody u vodní nádrže Souš. Po přesunu
do Desné pod vodní dílo se nás už ujala jedna
ze zaměstnankyň a provedla nás celou úpravnou a vysvětlila nám, jakých způsobem se čistí
voda, která nám potom teče v kohoutku. Po zajímavém vyprávění jsme odjeli zpět do Zásady,
kde už na nás čekal oběd. Po obědě jsme si dali
odvetu na hřišti za sokolovnou a změřili síly ve
hře Wikingské šachy. Následoval další trénink.
Ve čtvrtek jsme po obědě odjeli do Horního Polubného, kde už na nás čekal průvodce pan Jiří
Dušek a ten nás provedl po části pohraničního
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opevnění na úseku CH – 2 Polubný. Součástí
odpoledne byla i prohlídka jeho muzea – vybavené pohraniční pevnůstky pod Štěpánkou,
kde si mohli všichni prohlédnout, co bylo připravené na hranicích na obranu republiky před
uzavřením Mnichovské dohody.
Během pátečního dopoledne proběhl poslední z tréninků karate. Po jeho skončení jsme uklidili sál v sokolovně. Naše cvičení tady končilo.
Po obědě jsme se přesunuli na hřiště za sokolovnu, kde program pokračoval. Nejprve jsme
měřili síly při hře Wikingské šachy. Následovala
volná zábava a příprava ohniště. Na odpoledne
bylo připravené opékání buřtů. Markéta přivezla kytaru a zahrála nám.
V pátek 10. září jsme společným tréninkem v
zásadské sokolovně zahájili další, už čtrnáctý
rok našeho cvičení v Zásadě. A od úterý 14. září
jsme vyhlásili další nábor nových studentů, kteří by se chtěli něco přiučit. Více podrobností je
jako vždy uvedeno na našich webových stránkách www.bonsaikarate.eu. Všichni věříme, že
tento rok už bude probíhat jako mnohé předešlé a my budeme moci cvičit déle, než do poloviny října jako tomu bylo loni vlivem pandemie.
Foto a text: Miroslav Dušek
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