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Vážení spoluobčané, jak jsem vás již informovala v minulém vydání zpravodaje, naší prioritou
číslo jedna je rekonstrukce staré budovy MZŠ
Zásada.
Během letních měsíců jsme postupně zpracovávali podklady a hledali všechny možnosti, jak
nejlépe by se tato rekonstrukce dala zrealizovat.
Bohužel v dotačním titulu, který by pro výměnu
oken a zateplení obvodového pláště budovy
byl nejvhodnější, nedošlo ani v nově vypsané výzvě k navýšení dotace, která v tuto chvíli
představuje stále 40% uznatelných nákladů.
Bohužel nedošlo ani k žádné úpravě podmínek,
tudíž bychom byli nuceni při zateplení objektu
a výměně oken a dveří ještě navíc zbudovat v
této staré části objektu rekuperaci. Po nacenění
jednotlivých oprav tak, aby vyhovovaly požadavkům dotačního titulu, jsme se bez pořízení
zmiňované rekuperace vyšplhali na částku 12
milionů korun, což převyšuje celoroční rozpočet našeho městysu. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo městysu Zásada na svém jednání dne
13.9.2016 rozhodlo dotačního titulu nevyužít a
vyměnit zatím z vlastních zdrojů pouze okna,
která jsou již delší dobu v havarijním stavu. Výměnou oken za nová škola ušetří na vytápění
nemalou finanční částku, kterou budeme moci
použít na další opravy této staré části budovy v
nadcházejících letech.
Společně s místostarostou Milanem Kopalem
pracujeme na podkladech pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci bytu v objektu OÚ.
V případě neúspěchu naší žádosti v letošním
roce, bude možné podat žádost znovu začátkem příštího roku. Jedná se o dotaci ve výši 90
% uznatelných nákladů. Pokud se podaří dotaci

získat, budeme mít kompletně zrekonstruovaný
celý byt s minimální finanční spoluúčastí.
Dále zpracováváme i podklady pro vybudování
další nové větve kanalizace (B6-1) vedoucí kolem pošty dolů. S touto větví kanalizace jsme již
počítali při rekonstrukci hlavní silnice a nechali
jsme pod nový asfaltový povrch položit chráničku, díky které v tuto chvíli můžeme bez problémů položit kanalizaci i pod část hlavní silnice.
Kromě opravy odpadu z vodojemu, která se
kvůli komplikacím ze strany realizační firmy o
několik týdnů pozdržela, plánujeme v tuto chvíli
i opravu střechy na vodojemu, jež by měla proběhnout ještě před zimním obdobím a vylepšit
tak její stávající neuspokojivý stav.
Pro stále rostoucí zájem občanů o kompostéry
jsme se rozhodli zažádat o dotaci na jejich pořízení, tentokrát společně s ORP Železný Brod. V
případě získání dotace budou pro občany kompostéry opět zdarma.
Špatně ukotvené dopravní značení v našem
městysu by se konečně mělo dočkat opravy.
Zástupci LK byla po mnoha urgencích z mé
strany i ze strany dalších občanů přislíbena jejich detailní prohlídka a následná oprava. Pevně
doufám, že do prvního sněhu bude opět vše v
naprostém pořádku.
S příchodem nového školního roku jsme společně v první třídě MZŠ Zásada přivítali 16 nových
prvňáčků. V mateřské škole jsme přivítali novou
paní ředitelku Alenu Vávrovou , která vystřídala
paní Marii Zurčínovou, jež v naší mateřské škole
zůstává nadále jako učitelka na zkrácený úvazek.
Přeji Vám všem klidný a slunečný podzim.
Andrea Princová
starostka

PŘEDÁNÍ SOCIÁLNÍHO AUTOMOBILU
V úterý 30.8.2016 proběhlo před budovou radnice v Železném Brodě za přítomnosti zástupců
okolních obcí a firem oficiální předání sociálního automobilu, který v budoucnu bude moci

sloužit i občanům našeho městysu.
Andrea Princová
Foto: Luboš Novotný

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilující spoluobčané
Anna Němcová 91
Milan Ján Lehocký 84
Věnceslava Postulová 83
Anna Vondráčková 80
Liana Hušková 80
Antonín Konopka 92
Karel Kopal 80
Jindřich Marek 75
Helena Černá 87
Vlastimil Havel 87
Lidmila Boudíková 86
Jaroslav Daniel 83
Všem jubilujícím spoluobčanům srdečně gratulujeme a
přejeme především hodně štěstí, zdraví, pohody, spokojenosti a elánu do dalších let.

Naposledy jsme se rozloučili
Koldinská Olga
Zarmouceným pozůstalým upřímnou soustrast.
Nepřejete si, aby bylo Vaše jméno či jméno Vašeho
blízkého zveřejněno ve společenské kronice?
Kontaktujte ÚM Zásada telefonicky
na čísle 483 385 188 nebo e-mailem:
sekretariat@zasada.cz, starostka@zasada.cz, případně
redakci zpravodaje zasadskyzpravodaj@seznam.cz.
Přejete-li si ve společenské kronice zpravodaje
zveřejnit významnou událost
(ať již v podobě jubilea, narození dítěte, výročí
svatby, blahopřání k životní události), využijte
některého z výše uvedených kontaktů.

Děkujeme.
PRECIOSA ORNELA PŘIPRAVUJE
PRO ROK 2018 PUBLIKACI
MAPUJÍCÍ HISTORII VÝROBY
PERLIČEK V ZÁSADĚ A OKOLÍ
Prosíme všechny , kdo vlastní, o zapůjčení
dobových fotografií i výrobků souvisejících s výrobou skla a bižuterie. Vypůjčené
fotografie a předměty budou zdokumentovány a popsány v připravované publikaci a
poté navráceny majiteli.
Kontaktní osobou je p. Petr Vondráček
č.m. 739 520 363 nebo
e-mail petr.vondracek@preciosa.com
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ZÁSADSKÁ POUŤ 2016

Na Kapelní louce, kde se snažíme vrátit pouť
k tradičním stánkům s řemesly, byla k vidění například výroba skleněných květin, ruční pletení
košíků nebo také mistra kovářského, který ve
volných chvilkách ukazoval dětem, jak se odlévají cínové figurky, které si mohly poté samy
vybarvit. Letošním zpestřením připravených
atrakcí byla po celý víkend i jízda na koních.
Aby si přišli na své i ti, kteří se rádi vydovádí na

větších atrakcích, které není díky jejich hmotnosti a velikosti možné z bezpečnostních důvodů postavit na svažitém terénu, byly některé
atrakce umístěny v areálu fotbalového hřiště.
Příjemná procházka obcí nebo možnost se
svézt historickými autobusy ŠM 11 a RTO, které
mezi těmito místy jezdily kyvadlově a dokonce
svážely i návštěvníky z okolních obcí většině
návštěvníků tomu plně vyhovovala. Páteční
počasí se příliš nevydařilo, a tak hudební vystoupení skupiny Kašťák Band, která letos vystřídala všem dobře známého Tondu Ulmana,
narušil déšť.
Sobotní program si mohli vychutnat jak příznivci fotbalu, tak i příznivci kultury. Na hřišti
se utkaly nejprve celky našich nejmladších
a odpoledne starých gard a dokonce přijeli i
fotbalisté ze spřáteleného oddílu Zjednoczeni
Lubrza z Polska.
Společný koncert Martina Matouška a Zuzky
Nové v kapli sv. Prokopa nebylo kvůli Martinově zdravotnímu stavu možné uskutečnit, a tak
Zuzka Nová zazpívala na Kapelní louce sama.

Nechybělo ani krásné představení místního
spolku loutkového divadla Prokůpek, které
zaujalo nejen děti, ale i dospělé. Spousta tradičních řemeslných stánků a krásné počasí
provázelo návštěvníky po celou sobotu.Večer
bylo možné si zatančit a zazpívat se skupinou
Roxette revival.Po celý víkend měli také návštěvníci možnost zhlédnout na Kapelní louce
výstavu Strom roku 2016, ve které soutěží mezi
dvanácti finalisty právě dub rostoucí vedle naší
kaple, a také výstavu historických fotografií na
fotbalovém hřišti.
Neděle na Kapelní louce patřila již tradičně
oblíbené Broďance. Kdo se chtěl zchladit zmrzlinou, vyzkoušet vozítka segway nebo zhlédnout pohádku, využil programu připraveného
v areálu fotbalového hřiště. Díky bohatému
pouťovému programu se podařilo přilákat
kromě místních i spoustu návštěvníků z okolí a
také příjemně propojit obě části obce.
Andrea Princová
starostka ÚM Zásada

OHLÉDNUTÍ ZA ZÁSADSKOU POUTÍ
Ono se řekne zorganizovat pouť! Za přípravami
takové víkendové akce se skrývá spusta práce
několika lidí, kteří vše dělají ve svém volném
čase bez nároku na honorář a dlouhou dobu
dopředu. Nikdy není možné se zavděčit všem
a udělat pouť podle všech vašich přání.
Kulturní výbor se scházel před poutí několik
týdnů, aby se vytvořil předběžný harmonogram, který se vejde do přiděleného rozpočtu.
Časově nejnáročnější bylo objíždění a shánění
tradičních řemeslných stánků, které je pěkné
umístit na Kapelní louku místo klasických trhovců a Vietnamců. Spousta těchto stánkařů
má program již na celý rok naplánovaný a na
malou vesnici, kde tradice jako např. na Železnobrodském jarmarku, není tak veliká, se shánějí obtížně. Několik víkendů strávených po
podobných poutích a tradičních jarmarcích
mluví za vše. Každý začátek je těžký, ale pokud
těm pár nadšencům, co se o to starají, ještě síly
vydrží, příští rok stánků přibude.
Dalším krokem je domluvit se s majiteli pouťových atrakcí, kteří přivezou atrakce. Velká au-
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tíčka tzv. autodrom vážící 18tun, řetízák, labutě a další větší atrakce mohou v dnešní době
z bezpečnostních důvodů postavit pouze na
pevném, ale hlavně rovném terénu, což Kapelní louka nesplňuje. Někdo asi namítne, že
dříve to tak mohlo být. Uvědomme si, jak se za
ty roky pravidla bezpečnosti celkově zpřísnila
a v dnešní době i po poutích chodí kontroly,
které pokutují provozovatele těchto atrakcí za
nedodržení bezpečnostních předpisů. Považte, posadili byste se na řetízák, který je z jedné
strany podložen několika špalky? Někdo možná namítne, že takové veliké atrakce nejsou na
pouti potřeba. Ale snažíme se vyhovět i o něco
starším dětem ve věku nad sedm let a přilákat
na pouť další návštěvníky včetně dospělých,
kteří se na atrakcích také rádi vydovádí.
Dalším neméně složitým bodem je sestavení
doprovodného programu tak, aby se návštěvníci všech věkových skupin mohli bavit po celý
víkend.
Nejedná se jen o kulturní program, atrakce a
stánky, ale i o zajištění toalet, které na Kapelní

louce chybí, rozvody elektřiny a pro příjemné
propojení obou míst, kde se pouť koná, zajištění autobusové dopravy. Před poutí navozit
stánky, lavice, postavit krytý stan pro účinkující,
vyznačit místa pro stánkaře, tentokrát i zázemí
pro výstavu – soutěž o nejkrásnější strom a samozřejmě po skončení poutě vše rozebrat, odvozit a uklidit. Spoustu času zabere propagace
a rozvoz plakátů.
Bohužel se někdy stane, že část této práce přijde nazmar. Nevydaří se počasí třeba jako v pátek navečer, nebo onemocní někdo z účinkujících, což byl letos bohužel Martin Matoušek. Či
dojde v týdnu před poutí k autonehodě v rodině, která zajišťuje většinu malých atrakcí např.
houpačky, střelnice a malé kolotoče a na pouť
nedorazí. Dá to potom velikou práci poshánět
něco náhradního, aby Kapelní louka nezůstala
bez atrakcí. Toto je pouze několik problémů, se
kterými se museli pořadatelé vypořádat.
Věřím, že oceníte snahu a fakt, že veškerý zisk z
poutě pro SK Zásada i TJ Zásada putují na rozvoj obou organizací. Věřím, že nám odpustíte
a prominete naše chyby, ze kterých se učíme
a každým rokem pouť vylepšujeme. Věřím, že
příští rok zase bude pomáhat o pár lidí víc a
společně si pouť pěkně užijeme.
Děkuji všem, kdo se spoluúčastnili na přípravách i průběhu poutě.
Helena Háková
předsedkyně kulturního výboru
Fotoarchiv ÚM Zásada
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18. ROČNÍK VRCHOVSKÉ POUTI – OPĚT SE SLUNCEM I SLUNCEM V DUŠI

Hlavní náplní vrchovské pouti je přátelské posezení se známými v krásné podhorské přírodě
osady Zbytky.
Již několik hodin před srpnovou nedělní akcí
ve Zbytkách museli organizátoři začít s přípravami, aby vše probíhalo ke vší spokojenosti.

Ať již pěšky, vláčkem, na kole či autem dorazilo 14.8.2016 do Zbytků ke staré škole mnoho
návštěvníků. První z nich se zde objevili již ve
13 hodin.
Program pro děti zajišťovali nadšenci z církve
Adventistů. Pro nejmenší připravili jedenáct
atrakcí – hod na čápa, trakař, chůdy, chůzi na
laně či poslepu se zavázanýma očima, body
painting (malování na tělo), skákání v pytli, hod
do koše, ruské kuželky, měření sil při natahování gumového lana. Po projití soutěžních úkolů
si děti na kole štěstí vytočily drobný dárek. Samozřejmě že při těžších úkolech dětem pomáhali rodiče, prarodiče či starší sourozenci. Některé soutěže si s radostí vyzkoušeli i dospělí.
Hlavní kulturní program pro dospělé se nesl s
tóny Dua Adamis (známé z TV Šlágr). Aby bylo
přátelské posezení doplněno příjemným poši-

mráním chuťových pohárků a nikdo nestrádal
hladem a žízní, připravili pořadatelé množství
stánků s občerstvením s velkým výběrem.
Tradičně zde bylo čepované pití (pivo, limo),
pouťové koláče z kynutého těsta s rozmanitým množstvím náplní, sejkory pečené na plátě mazaném špekem a potřené rozpuštěným
máslem či voňavá pečená uzenina.
I když to ze začátku akce tak nevypadalo, tento
ročník se vyznačoval větší návštěvností než v
minulých ročnících. Lidé průběžně přicházeli.
Vrchovské pouti se účastnilo zhruba 400 lidí (z
toho přibližně 100 dětí).
Za krásný průběh pouti ve Zbytkách patří velký
dík všem zúčastněným, organizátorům i sponzorům.
Text a foto: Milan Hübner

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří: děvčatům, která pekla koláče, manželům Mužíčkovým, zaměstnancům Úřadu městyse Zásada,
panu Mládkovi, firmě Detoa Jiřetín pod Bukovou, Tělocvičné jednotě Sokol Zásada (pořadatel akce).
Libuše Ducháčková

CO NOVÉHO, ŠKOLKO?
Zahájení školního roku 2016/17

Nový školní rok 2016/2017 začínáme výraznou
změnou. Se svou funkcí se rozloučila naše milá
paní ředitelka Marie Zurčínová, která odešla
do zaslouženého důchodu. Naší mateřince zasvětila velikánský kus svého života, dala dětem

a všem kolem sebe pozitivní energii, lásku a
empatii, zkrátka celé své srdíčko. Za její práci a
mimořádné nasazení jí patří naše velké poděkování! Marie Zurčínová zůstává i dál významnou posilou našeho týmu.
Do nové ředitelské funkce vítáme paní Alenu
Vávrovou, zkušenou, profesionální a zkrátka
„fajn ženskou“, která je jistě přínosem pro další
klidné fungování naší mateřské školy i v budoucích letech.
Vítáme mezi námi také novou paní učitelku Kateřinu Hejnovou a doufáme, že se jí bude mezi
námi líbit.
Ale teď už se vraťme na začátek září, kdy jsme
přivítali 16 nových dětiček. Některým se ještě
nechtělo od maminky, ukápla i nějaká ta slzička, ale všechno jsme zvládli a ochotná náruč
paní učitelky pomohla se smutkem.

„Novopečení“ školáci, kterých letos bylo 13,
slavnostně zasedli do školních lavic, a nám
nezbývá, než jim popřát hodně úspěchů a co
nejhezčí zážitky v základní škole.
Nás školčata čeká spousta zábavy, pojedeme
do ZOO, potěšíme se pohádkou pana Mgr.
Kouly, užijeme si stopovanou, přivítáme naše
maličké budoucí kamarády a další. Čeká nás
zkrátka prima podzim se spoustou akcí.
A tak přeji všem našim dětičkám i jejich rodičům hodně sil a zdraví do nového školního
roku a všem zaměstnancům školy hodně elánu
k zajištění bezproblémového chodu mateřské
školy v roce 2016/17!
Bc. Šárka Šípošová
Foto: Vendula Balatková
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CO NOVÉHO, ŠKOLO?
První den ve škole

Co bude nového, co poznám, a mnoho dalších
otázek probíhalo jistě hlavou budoucím prvňáčkům před jejich vstupem do školy.
Na cestu plnou povinností, ale i poznání a zábavy s kamarády se vydali 1. září 2016. Ve vyzdobené třídě je přivítala paní ředitelka, třídní
učitel a paní starostka městyse Zásady. Potom

byly prvňáčkům předány dárky od krajského
úřadu, starostky městyse a organizace zajišťující projekt „Ovoce do škol“. Následně se dostali
ke slovu i noví prvňáčci. Ti si našli na tabuli vizitku se svým jménem, představili se přítomným.
Zazpívali písničku nebo zarecitovali básničku.
Všichni tento první úkol zvládli, a tak celkem 16

žáků (9 dívek a 7 chlapců) vstoupilo do další
etapy svého života.
Nezbývá nic jiného, než jim popřát, aby se jim
po celou dobu základního vzdělávání dařilo a
ve škole se jim líbilo.
Mgr. Petr Černý
třídní učitel 1.třídy

STOP DEN 2016

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje pana
Martina Půty probíhal letos již 7. ročník preventivně bezpečnostní akce s názvem STOP
DEN v Zásadě, který každý rok pořádá oddíl
SK Zásada. Účelem této akce je prezentace a
ukázka činností složek Integrovaného záchranného systému. Program STOP DNU navazoval
na dopolední fotbalový turnaj přípravek s názvem HYGOTREND CUP. „Celá tato akce si vyžádala několik dlouhých měsíců příprav několika
členné skupiny lidí, kterým bych tímto chtěl
velmi poděkovat“, uvedl předseda pořádajícího fotbalového oddílu pan Miroslav Princ. I
přes nepřízeň počasí se dostavilo krásných cca.
900 návštěvníků.

Zlatým hřebem celé této akce byla zajisté prezentace policejních koní. Policisté na koních
předvedli nejen své jezdecké schopnosti, ale i
zásah proti demonstrantům. Proběhly zde také
ukázky zásahové jednotky, ukázka zásahu proti
pachatelům při předávce drog. Hasiči z Jablonce nad Nisou provedli dynamickou ukázka
hašení a řezání pevných materiálů (vodním
proudem) zařízením COBRA. Návštěvníci měli
možnost také vidět společný zásah hasičů a
zdravotnické záchranné služby při dopravní
nehodě. Veškeré ukázky byly doplněny odborným komentářem, tak aby každý z přihlížejících měl přehled, co se v ten daný moment
děje a z jakého důvodu. Diváci si mimo jiné i
mohli vyzkoušet střelbu z airsoftové pušky za
odborného dohledu. Červený kříž prezentoval
základy první pomoci (např. kdy resuscitovat
či proč masáž provádět). Pravidelně se zúčastňuje také tým bezpečnosti Libereckého kraje,
kde jsou praktické ukázky jak bezpečně jezdit
na kole, proč je potřeba helma. Návštěvníci si
mohli vyzkoušet opilecké brýle - denní 1,5 promile a nebo noční 2,8 promile.
Dále se podařilo prezentovat obojživelné pásové vozidlo Hägglunds , které bylo zapůjče-

no z jednotky hasičů z Liberce. Výhodou tohoto obojživelníku je možnost zasahovat ve
velice nepřístupných terénech. Vozidlo velmi
dobře pracuje jak na sněhu tak ve vodě. Pro
dětské návštěvníky se největším lákadlem stala
ukázka výroby pěny používané při hašení hořlavých kapalin, v níž si stihly zadovádět. Akce se
zúčastnil Český červený kříž, Vodní záchranná
služba se vznášedlem a lodí, Policie České republiky s policejními vozy značky Škoda a motocyklem, vězeňská eskorta, Cizinecká policie,
Horská služba, dobrovolní hasiči i profesionálové s technikou. Liberecký kraj představil mobilní kancelář pro krizové řízení, která je kompletně propojena se všemi složky IZS. Tato
pojízdná kancelář slouží při řízení a koordinaci
pana hejtmana a složek IZS v mimořádných
situacích, jako třeba záplavy atd. Zajímavostí
pro návštěvníky byla i možnost prohlédnout si
historický hasičský vůz Praga L vyrobený roku
1918. „Všem zúčastněným složkám bych chtěl
tímto velmi poděkovat za jejich prezentaci a
velice si vážím času, který nám věnovali“ uvedl
závěrem pořadatel akce pan Miroslav Princ.
Text a foto: Vendula Balatková

JAKÝ BYL ZASTENROCK 2016
V sobotu 20. srpna 2016 se konala v areálu SK
ZÁSADA jedna z nejvýznamnějších akcí svého
druhu v regionu - hudební festival ZasTenRock.
Zahájení produkce v 15 hodin bylo vyvrcholením několikaměsíčních příprav. Do areálu
postupně přišlo přes 2.500 návštěvníků, kteří
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si velmi chválili rozmístnění jednotlivých zón v
areálu, malé fronty na jídlo i pití a především
pohodovou atmosféru akce. Kromě standardního krytého sezení v areálu se nám pro letošní rok podařilo zajistit velký párty stan, kde se
mohli návštěvníci pohodlně posadit, koktejlo-

vý bar a řadu výčepních míst s pivem i nealko
nápoji. Všechna výdejní místa pomáhali obsluhovat dobrovolníci jak ze Zásady, tak blízkého
okolí, kterým patří za tuto pomoc obrovský dík.
Na dvou pódiích, mezi kterými byla pro dobrý výhled návštěvníků umístěna velkoplošná

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
obrazovka, se postupně vystřídalo 11 kapel,
včetně regionálních. Nejvíce se diváci rozpálili
u Roxette tribute, De Bill Heads, Imodium, ale
i skotském rocku kapely Claymore nebo John
Silver ze Smržovky. Velmi nás potěšilo, že areál
navštívila i řada zásadských občanů a bavili se
jak hudbou, tak tím, že zde mohli potkat řadu
známých a kamarádů nejen z okolních obcí,

ale i třeba kolegů z práce, jelikož tradičním
partnerem akce byla Preciosa Ornela.
Akce se obešla bez incidentů jak v areálu, tak
okolí a ukončena nebyla až tolik s poslední kapelou, ale průtrží mračen, která k nám zavítala
kolem 1 hodiny ranní. Déšť byl natolik intenzivní, že zcela přehlušil hudební produkci a zaplavil celý areál několika centimetry vody.
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Ještě jednou díky všem, kdo pomáhali s organizací, kdo navštívili areál a i občanům Zásady
za trpělivost s větším hlukem a provozem v
obci. To je doufám vyváženo tím, že je Zásada
a ZasTenRock v regionu pojmem a máme být
právem na co hrdí.
Petr Růžička
Fotoarchiv SK Zásada

CO SE DĚJE V AREÁLU SK ZÁSADA
Rád bych Vás touto cestou informoval také o
dění v našem areálu, když zde zrovna neprobíhá žádná akce.
V průběhu celého roku probíhá intenzivní
péče o plochu, a to formou sekání, kropením
z vlastního zdroje, pravidelného hnojení (při
této ploše stojí hnojivo 25.000,-) a v červenci
proběhlo i propískování plochy. Díky tomu je
hřiště v perfektním stavu, což je zásluha všech,
kdo o něj pečují. Pro údržbu a zvelebování areálu pořádáme pravidelné brigády vždy první
sobotu v měsíci. Mimo nich i mimořádné, dle

momentálních potřeb.
Po loňské kompletní rekonstrukci bytu správce
letos pracujeme za finanční podpory Preciosy
Ornely na rekonstrukci prostor domácí kabiny,
včetně sprch a cílem je kabinu stylizovat do
našich klubových barev. Dále byla podpora určena na rekonstrukci zázemí, a proto probíhá
zakrytí další části venkovního sezení.
Dále bychom se chtěli soustředit na postupnou rekonstrukci prostor ubytovny, jelikož již
několik letních sezón se daří umísťovat do areálu soustředění FK Jablonec a dalších týmů a

tak bychom jim rádi nabídli větší komfort služeb – ubytovna je totiž vybavena zařízením z
roku 1985.
V neposlední řadě je snaha o zbudování multifunkčního hřiště ve spodní části areálu, na
které se z různých zdrojů snažíme sehnat dotační prostředky, jelikož kompletní financování
je zcela mimo naše možnosti. To je ale zatím
běh na dlouhou trať, ne-li maratón s cílovou
páskou kdesi za horizontem.
Petr Růžička

HYGOTREND CUP 2016
17.9.2016 se konal druhý ročník Hygotrend
Cupu. Celkem ho se zúčastnilo šestnáct týmů
převážně z okolí Prahy. Jeden mezinárodní
tým dorazil i ze sousedního Polska. Každý tým
odehrál celkem osm utkání po dvanácti minutách.Vše se odehrávalo na čtyřech hřištích a
na vše dohlížela pětice delegovaných rozhodčích. Všechny týmy obdrželi ovocný koš, tašku
sladkostí a medaile za účast na turnaji. První tři
družstva obdržela navíc poháry.
Za perfektní organizaci je třeba poděkovat
panu Kurfiřtovi a Fišerovi. Příprava turnaje trvá
4-5 měsíců. Nejtěžší práce je sehnat kvalitní

týmy, které mají chuť do Zásady dorazit, a to
se nám již daří. Výsledkem byl krásný turnaj pro
ročník 2007 a mladší, kterého se účastnilo více
než 160 dětí.
Závěrem bych rád poděkoval společnosti Hygotrend za poháry, medaile a podporu tohoto
turnaje. Těšíme se nashledanou na turnajích v
roce 2017.
Petr Fišer
trenér mládeže SK Zásada
Fotoarchiv SK Zásada

GRATULACE
Před prvním mistrovským utkáním podzimní sezóny pogratuloval předseda klubu SK Zásada pan Miroslav Princ jménem
svým i jménem celého klubu dlouholetému hráči , funkcionáři a fanouškovi panu
Karlu Kopalovi, který pro zásadský fotbal
odchoval další dvě generace Kopalů, k jeho
významnému životnímu jubileu. Redakce
zpravodaje se rovněž přidává k řadě gratulantů a srdečně blahopřeje.

Celkové pořadí turnaje
1. FK Pardubice
2. Bohemians Praha 1905
3. SK Benešov
4. Háje SOS Praha ,,B“
5. SK Dolní Chabry
6. Academy Boleslawec (PL)
7. FK Mladá Boleslav
8. FK Baumit Jablonec
9. FK Arma Ústí nad Labem
10. Sokol Řepy
11. VTJ Rapid Liberec
12. TJ SK Hovorčovice
13. FK Neštěmice
14. SK Zásada
15. Háje SOS Praha ,,A“
16. FAPV Děčín

PŘÍPRAVKA ROČNÍK 2006 A MLADŠÍ

Po skončení jarní sezóny jsme se ještě naposledy sešli na 1.ročníku pouťového turnaje konaného 9.7.2016 v Zásadě. Při účasti Železného

Brodu, jabloneckých dívek a Rádla jsme obsadili druhé místo.
Koncem prázdnin jsme začali přípravu na novou fotbalovou sezónu již poslední týden v srpnu. Letos hrajeme okresní přebor ročníků „´06
a mladších“. Tato kategorie má jiná pravidla,
než na která byli loňskou sezónu chlapci zvyklí.
Je to pro ně nová zkušenost a statečně bojují.
Velkou fotbalovou událostí byl mezinárodní
Hygotrend Cup, který se konal 17.9.2016. Zúčastnilo se ho 16 mužstev. Na tomto turnaji
jsme obsadili 14.místo. Chlapcům bych chtěl
poděkovat za jejich bojovnost. Máme stále na

čem pracovat. S pomocí nových trenérů Radka Němce a Pavla Vrbaty dosáhneme určitě co
nejlepších výsledků. Tímto bych chtěl poděkovat nejen jim ale i rodičům za jejich ochotu absolvovat s námi tréninky i turnaje.V neposlední
řadě patří mé poděkování panu M.Princovi,
který se stará o to, aby kluci měli k fotbalu vše,
co potřebují (balony, dresy, teplákové soupravy).
Tomáš Trýb
trenér přípravky SK Zásada
Fotoarchiv SK Zásada
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LETNÍ TÝDEN V NORMANDII

Krásu francouzské Normandie a také Paříže se
vydali objevovat účastníci výměnného pobytu
českých a francouzských rodin v posledním
červencovém týdnu.
V podvečer 24. července byl tento týdenní pobyt zahájen odjezdem autobusu společnosti
Radim Hasenkopf směr Paříž. Noční přejezd
přes Německo a větší část Francie trval více
jak 14 hodin a v pondělí 25. 7. kolem jedenácté hodiny dopolední jsme vystupovali poblíž
centra Paříže (Porte Maillot) z autobusu a vydali
se po rozličných památkách francouzské metropole. Doprovázelo nás celkem pěkné počasí
s krátkou dešťovou přeháňkou a také obrovské
množství všudypřítomných turistů. Složitá bezpečnostní situace ve Francii byla také vidět, zejména podle množství kontrol v místech s velkým turistickým ruchem a v pařížském metru.
Po celodenní návštěvě Paříže jsme kolem 11.

Hodiny večerní přijeli do partnerského města
Demouville a byli rozděleni do hostitelských
rodin. Tím byla zahájena hlavní část našeho
pobytu ve Francii.
Program, který pro nás francouzští přátelé připravili, byl velmi pestrý a zajímavý. Kromě tradičního přivítání na demouvillské radnici jsme
navštívili místní cukrářskou firmu Jeannette na
výrobu tzv. marlenek neboli pečiva z třeného
těsta, při níž se zachovává tradiční výrobní postup a zpracování místních surovin. Odpoledne bylo zakončeno soutěží v petangu, typické
francouzské hře, která je něčím mezi společenskou zábavou a sportem.
Středa byla vyhrazena výletu na venkovskou
farmu, která se orientuje na chov arabských
koní. Součástí byla projížďka bryčkou, ochutnávka cidru (jablečného zkvašeného nápoje),
společný oběd s typicky normandským menu
a úžasné představení drezury arabských koní.
Čtvrteční program se nesl v duchu poznávání
přírodních krás Normandie a stop po vylodění
spojenců v Normandii v roce 1944. Pěší výlet
podél divokého pobřeží do malého přístavu
Goury dal okusit i divokost krajiny a respekt k
obrovské ploše nedozírného moře, které nás
obklopovalo. Ne nadarmo se této časti normandského pobřeží říká Malé či Normandské Irsko. Cestou zpět do Demouville jsme se
krátce zastavili v městečku Sainte Mére Église,
v jednom z nejznámějších míst, kam přistávali američtí parašutisté během osvobozování
Normandie v roce 1944. Pátek zaměřili naši
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hostitelé více individuálně, s možnosti společné návštěvy hospodářského a kulturního
centra oblasti, města Caen. Podle zájmu jsme
upřednostnili návštěvu historických památek,
muzeí nebo nakupování. Hlavním bodem
pátečního programu byl společenský večer s
francouzskými rodinami a ukázkou normandských lidových tanců, do nichž se zapojili více
či méně dobrovolně i někteří čeští hosté. Nechyběla ochutnávka různých dobrot, které
připravily francouzské rodiny. V oficiální části
večera byly francouzské straně tlumočeny
stejně jako při návštěvě demouvillské radnice
pozdravy starostky městyse Zásada a předány
dary. Součástí této oficiální části večera bylo i
pozvání na léto 2018 – to by do Zásady o okolí
měly přijet francouzské rodiny na další kolo výměnných pobytů.
Závěrečný den pobytu – sobota již proběhl
pouze v hostitelských rodinách s individuálním
programem. Srdečné a přátelské rozloučení
těsně před odjezdem bylo tečkou za úžasným
týdnem v Normandii.
Cílem výměnných pobytů je také prezentovat
kraj, ze kterého přijíždíme.
Děkujeme proto těmto sponzorům, kteří věnovali věcné dary a typické regionální produkty:
Preciosa Ornela a.s. Zásada, Kitl s.r.o. Jablonec
nad Nisou, Pekařství Jan Mašek, Bohemia Style
s.r.o. Zásada, Laurinová Libuše, výroba a prodej
ozdobnického skla. Finanční podpora: městys
Zásada.
Za přípravný výbor Jiří Kozlovský

Autorka fotodokumentace Jana Matěásková: Jedna z mnoha pamětních desek připomínajících vylodění spojenců v Normandii v červnu 1944.
Exkurze v rodinné firmě Jeannette. Degustace cidru. Cíl pěšího výletu v přístavu Goury. Společenský večer s ukázkou normandských tanců.
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PROKŮPEK - ANEB ZPRÁVA O ČINNOSTI LOUTKOVÉHO DIVADLA V ZÁSADĚ

Naše loutkářské sdružení slaví 1. rok své existence. Náš soubor nyní čítá 12 lidí různých
věkových kategorií. Zkoušíme každou středu
večer. Zatím to zúčastněné stále baví, za což
jim velice děkuji.
V září 2015 jsme začali zkoušet naši první hru
,,Kašpárek dvorním lékařem.“ Další hru “Jak
mámim mazánek přemohl draka“ jsme nyní
25.9.2016 úspěšně reprízovali.
Poslední hra „Kterak Prokop čerty zkrotil“ byla
napsána naší režisérkou Terezou Červenkovou
na motivy pověsti o sv. Prokopu. Uvedli jsme ji
na Kapelní louce v době zásadské pouti. Celkem jsme do nynějška sehráli již 11 představení, která zhlédla řada dětí i dospělých ze Zásady
i okolí.
Při této příležitosti chci také poděkovat řadě
nadšenců, kteří se k nám přidali a pomáhají
nám zejména s technickými problémy kolem
divadla. Od jara letošního roku začali pracovat
i na velkém sále sokolovny. Předělali elektrické
vedení na sále, které již bylo ve špatném stavu. Oškrábali vlhké loupající se omítky na obou
stranách sálu. Tyto stěny znovu naštukovali a
nabílili. Totéž bylo provedeno i ve vstupní hale

Koncert
v Domově
pro seniory

a v šatně učinkujících u jeviště. Poděkování
patří zejména Petru Pavlatovi, Janu Červenkovi, Michalu Kadečkovi a Martinu Kořenskému.
Následujícího velkého úklidu se pak zhostila
většina Sokolek pod vedením Líby Ducháčkové. Pomáhala však i řada Zásaďaček, které ani
v Sokole nejsou. Nebudu nikoho jmenovat,
protože bych určitě na všechny nevzpomněla.
Všem, kteří pomáhali, patří náš vřelý dík. Byly
umyty všechny podlahy, okna, vyprány záclony, vyprášena opona, naleštěn sál a tak dále.
Myslím si, že na Sokolskou akademii 2016 bylo
vše v pořádku. Velké poděkování patří i všem
organizátorům akademie. Stejný dík patří i
učinkujícím. Všichni se v maximální míře snažili.
Podle mě se tato akce podařila a doufám, že i
přespolní Sokolové byli spokojeni.
V neposlední řadě chci poděkovat všem, kteří
reagovali na naši prosbu o finanční dar pro obnovu sokolovny. Z vybraných peněz budeme
nyní realizovat vytápění malého sálku pomocí přímotopů. Topení kamny za jevištěm bylo
nedostatečné - loutkoherci se potili a v hledišti
se sedělo v kabátech. V roce 2015 a 2016 jsme
žádali celkem o dva granty a jednu dotaci.
Nedostali jsme však nic. Proto si velmi vážíme

příspěvků občanů, kterým není stav sokolovny
lhostejný. Pokud postupem času získáme další
peníze, můžeme pak přemýšlet o vytápění velkého sálu, které je nyní nereálné.
Nakonec Vás chceme pozvat na „Výstavu betlémů“, která se uskuteční v sokolovně o víkendu
11.-13.11.2016. Rozšířit výstavu mohou všichni občané, kteří budou ochotni svůj betlém
zapůjčit. Majitelé prosíme, aby jej přinesli a
nainstalovali ve čtvrtek 10.11. v odpoledních
hodinách. Betlémy budou celý víkend hlídány,
aby nedošlo ke ztrátám či poškození. O tomto
víkendu také plánujeme sehrát naši nově nacvičovanou hru Václav Čtvtka „Honza, čert a
kašpárek“. Zároveň budeme reprízovat Legendu o sv. Prokopu. Přesný datum hraní (12.11. či
13.11.2016) ještě upřesníme.
S přáním: ,,Zachovejte nám přízeň!“ se loučí
Jana Hniličková
Foto z červencového vystoupení na Kapelní
louce (zásadská pouť) a ze zářijového
v sokolovně (130.výročí zdejšího Sokola):
Vendula Balatková

T. J. SOKOL ZÁSADA
T.J. Sokol Zásada děkuje za účast na akademii
konané u příležitosti 130 let Sokola v Zásadě.
Doufáme, že jak pro účinkující tak pro diváky
to bylo příjemně strávené odpoledne
(i podvečer) a zůstanou naší jednotě
příznivě nakloněni.

Martin Matoušek,
rodák ze Zásady a sólista opery,
potěšil v Domově pro seniory
ve Velkých Hamrech
svým pěveckým vystoupením
nejenom bývalé Zásaďáky,
ale i ostatní obyvatele a hosty domova.

PRO VŠECHNY MILOVNÍKY DIVADLA

Text a fotoarchiv:
Andrea Princová

Kulturní výbor zve do divadla všechny,
kdo se rádi smějí a chtějí se v podzimních dnech příjemně odreagovat.

Dne 29.10.2016
pro Vás chystáme zájezd do Prahy do Studia Dva

NA HRU VŠE O MUŽÍCH.
Představení začíná v 19:00 hodin.
Neváhejte a pojeďte si s námi zpříjemnit podzimní sobotu. Bližší informace
budou zveřejněny na stránkách Úřadu městyse Zásada a na plakátech v
obci.
Těšíme se na Vás.
Pracovnice ÚM Zásada a předsekyně kulturního výboru Helena Háková
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POLICISTÉ A ČERVENOKŘIŽÁCI PŘIJELI ZA DĚTMI DO ZÁSADY

Na čtvrtek 21. července policisté ve spolupráci
s Oblastním spolkem Českého červeného kříže
v Jablonci na Nisou připravili pro děti na příměstském táboře v Zásadě bohatý program
zaměřený na bezpečnost chodců v silničním
provozu a poskytování první pomoci. Tento tábor v areálu zásadské sokolovny zorganizovalo
Středisko volného času Mozaika v Železném
Brodě pod vedením Evy Rydvalové. Součástí
připraveného programu byla i prezentace čin-

nosti, výstroje a výzbroje policistů zařazených
v tzv. prvosledových hlídkách. Nejprve děti
s policistkou hovořily o tom, jak se mají jako
chodci chovat bezpečně v silničním provozu,
a to především s důrazem na přecházení vozovek v místech, kde přechody jsou i tam kde
ne. O tom, jak zraněnému člověku poskytnout
první pomoc, zase děti mluvily s ředitelkou
jabloneckého oblastního spolku červenokřižáků paní Kateřinou Havlovou, která za nimi také

osobně přijela. Ta všem dětem za odměnu namaskovala různá drobná poranění v podobě
různých odřenin a modřin. Velkým překvapením pro všechny bylo, když v průběhu tohoto dopoledne na místo dorazila i dvoučlenná
policejní prvosledová hlídka, která v té době
na Jablonecku prováděla výkon služby. Tito
dva policisté z Pohotovostního a eskortního
oddělení Krajského ředitelství Policie ČR děti
seznámili s tím, jaké úkoly v rámci prvosledové hlídky vykonávají a samozřejmě předvedli
i svoji výstroj a výzbroj. Jejich velmi poutavý
výklad děti sledovaly s velkým zájmem a byly
rády, když si mohly některé prezentované věci
samy vyzkoušet. Některé z nich si například
dýchly do přístroje na zjišťování hladiny alkoholu v dechu, vzaly si do ruky služební pouta
a zhlédly i to, jak se používá orientační test na
drogy. Na závěr celé akce všech téměř třicet
dětí od policistů a paní Havlové obdrželo řadu
drobných dárků – například reflexní přívěsky,
samolepky a omalovánky „Bezpečná cesta do
školy“ i s pastelkami.
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí Krajské ředitelství
policie Libereckého kraje
Fotoarchiv Dagmar Sochorové

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
LIBERECKÉHO KRAJE
PŘIJÍMÁ NOVÉ POLICISTY / NAŠIM CÍLEM JE VAŠE BEZPEČÍ / NABÍZÍME PERSPEKTIVNÍ POVOLÁNÍ V MLADÉM KOLEKTIVU
PŘIDEJ SE K NÁM
Pro zahájení přijímacího řízení je nutné splnit tyto požadavky: občanství České republiky, věk nad 18 let, maturitní vysvědčení, fyzická,
zdravotní a osobnostní způsobilost, bezúhonnost, bez stranické přislušnosti, bez tetování na viditelném místě
Kontakty:
telefon: 974 461 405, 607 008 307 / e-mail: krpl.op@pcr.cz

JÍZDA ZRUČNOSTI
V sobotu 30.7.2016 se uskutečnil již 3. ročník
srazu historických vozidel nazvaný VETERÁN
SHOW HUŤ. Během tohoto závodu veteránů
bylo možné zhlédnout krásná muzejní jednostopá i dvoustopá vozidla při jízdě zručnosti
i v areálu SK Zásada. Zde jednotliví závodníci
museli absolvovat poměrně náročnou trať plnou záludných překážek, které byly pro veterány z řad automobilů i motocyklů mnohdy velmi náročné. Neúprosné hodnocení traťových
komisařů dalo zabrat nejednomu soutěžícímu.
Věříme, že i v dalších ročnících se do našeho
areálu budou závodníci těšit.
Miroslav Princ-předseda SK Zásada
Fotoarchiv SK Zásada
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VRCHAŘSKÁ SEZÓNA ZÁSADSKÉHO ZÁVODNÍKA
Máme tady opět podzim a blížící se konec roku
2016, tak se opět jako každoročně pojďme vrátit k letošní vrchařské sezóně našeho automobilového závodníka Ing. Pavla Ulmana, startujícího s velmi silným vozem BMW M3 V8 E1.
Letošní rok tým zahájil koncem května sezónu
závodem do vrchu na velmi oblíbené trati v
Ústí nad Orlicí, kde se po 4 letech opět pořá-

Po absenci v závodě MČR a ME ve slovenské
Dobšinné tým odcestoval až počátkem srpna
opět na víkendový dvojzávod MČR, tentokrát
do jihočeských Prachatic. Zde se jedná o velmi
rychlou trať, která BMW svědčí. V sobotu obsadil Pavel 2. místo za O. Benešem s překoňovaným vozem Ford Fiesta WRC, v neděli byl 2. za
M. Zemanem na Mitsubishi Lancer.

konečné 3. místo ve skupině E1, a celkové 4.
místo divizi uzavřených automobilů. Jak ale
sám jezdec uvádí, priorita je pro něho co nejlepší umístění v jednotlivých závodech, k vítězství v E1 bylo letos dvakrát velmi blízko.
Nyní již započaly úpravy pro ročník 2017, které budou velmi rozsáhlé, a doufejme, že auto
bude na jaře schopné provozu. Jedná se o již v

dal závod MČR. Pavel byl v sobotním suchém
závodě jen velmi těsně druhý ve skupině E1,
což je skupina volně upravených „plechových“
automobilů, které mohou využívat i různé aerodynamické přítlačné doplňky jako křídla atd.
Před nedělním závodem sprchlo, což se projevilo ve výsledcích poklesem na 3. místo v E1.
Protože konkurence zde využívá silné vozy se
všemi hnanými koly, je to pro vůz s hnanou
zadní nápravou handicap.
Začátkem června následoval každoroční vrchol sezóny, známý podnik Mistrovství Evropy
zvaný Ecce Homo Šternberk. Zde se v sobotu
pouze trénuje a v neděli závodí, takže výsledek
je pouze jeden. Pavel skončil na 2. místě v E1
MČR a dále v Mistrovství Evropy 7. ve skupině
volně upravených uzavřených automobilů.
Díky velmi kvalitní konkurenci celkem téměř
dvou stovek startujících automobilů, formulí
a prototypů se v absolutním pořadí vůz pohybuje někde na začátku 4. desítky nejrychlejších
vozů celého startovního pole.

Měl tady prostě přisouzeno 2. místo, i když na
této rychlé trati nebylo po nedělních problémech Beneše daleko i k vítězství ve skupině.
Ještě před dalším závodem MČR tým vyrazil
na téměř domácí závod na liberecký Ještěd
EDDA CUP 2016, kde se podařilo uspořádat
krásný dvoudenní závod z Horního Hanychova od konečné tramvaje, tedy tentokrát z liberecné strany. Pavel zde ovládl třídu 2WD vozů
s jednou hnanou nápravou před domácím L.
Suchomelem s vozem Lotus a v nedělním závodě se mu podařilo dokonce absolutně zvítězit z celého startovního pole čítajícího zhruba
100 vozů. Následoval závěrečný víkend MČR v
Bratrušově u Šumperku, což je přímo nevhodná trať pro BMW, a proto žádné velké ambice
jezdec neočekával. Zde zejména díky technickým problémům Beneše a přejícímu suchému
počasí se podařilo dojet 2. a 3., takže tady byla
„bedna“ úspěch.
Tyto výsledky v jednotlivých závodech i přes
absence na dvou závodech znamenají v MČR

minulosti avizovaný výkonnější motor, zesílený
diferenciál a další úpravy související s přechodem na širší pneumatiky šíře 300 mm. Pokud
bude vše spolehlivé, měl by vůz ještě o něco
zrychlit a tím pádem na rychlých tratích držet
krok s nejsilnějšími, vysoce přeplňovanými
čtyřkolkami. Pavlovi bude přes toto náročné
zimní přípravné období pomocníkem i jeho
zdejší mechanik Martin Boudík, který mimochodem tuto sezónu velmi úspěšně závodí na
terénním motocyklu a zaznamenal již několik
vítězství ve 120-minutových vytrvalostních
Countrycrossech v silné kubatuře čtyřtaktních
půllitrů. Na závěr by Pavel tradičně poděkoval
opět všem, kteří ho jakýmkoliv způsobem podporují, zvláště své rodině a zejména manželce
Janě, která pokud může, tak s Pavlem tráví čas
na závodech.
Vendula Balatková
Fotoarchiv Pavla Ulmana

DESETILETÝ KLUK, KTERÝ BOJUJE O BODY V MISTROVSTVÍ ČR

Řeč je o dalším úspěšném Zásaďákovi, Ondřeji Šikolovi ml., který letos již několikrát stál na
stupních vítězů v motocyklové disciplíně Enduro a Cross–Country v mistrovství ČR. Po vzoru
a pod vedením táty začínal s tímto adrenali-

novým a fyzicky velmi náročným sportem již v
šesti letech, a to spíše jako s koníčkem. Přes to v
roce 2015 začal Ondra své první opravdové závodnické krůčky již za Motoklub Vysoké nad Jizerou na devět let starém motocyklu KTM, kdy
se během tohoto roku v rámci podniku KTM
ECC 2015 pohyboval kolem pátého až sedmého místa. Pro rok 2016 tedy v Ondrových deseti
letech osedlal rakouský motocrossový speciál, motocykl KTM 65 SX modelové řady roku
2015. Motor byl pro začátek sezóny s velkou
pečlivostí připraven u ing. Jiřího Boudíka a po
několika odjetých závodech opět z jeho strany doladěn a upraven. Tímto mu velké díky ze
strany mladého závodníka i jeho taťky, neboť
to byl krok správným směrem.
Letošní sezónu zahájil Ondra závody seriálem
Enduro Cross Country neboli KTM ECC 2016 v
Kunčicích nad Labem, kde se výsledkově sice
moc nezadařilo, ale šlo hlavně o jednu z dalších závodních zkušeností. Hned po startu při
kontaktu s jiným motocyklem následoval pád.
Přes to, že ostatní závodníci měli již za sebou
skoro celý jeden okruh, podařilo se Ondrovi
stáhnout propastný rozdíl a pohyboval se v

jednotlivých rozjížďkách kolem pátého místa.
S přicházejícím deštěm a hodně podmáčeným
povrchem ale následovalo dalších pět pádů, a
tak z prvního závodu seriálu bylo nakonec až
10. místo.
Dalším podnikem byl závod Mezinárodního
mistrovství České republiky Cross-Country,
pořádaný Autoklubem České republiky dne
7. května ve Vysoké Peci u Chomutova. Zde se
Ondrovi podařilo výborně odstartovat a v první rozjížďce s přehledem vyhrál. V druhé rozjížďce si z prvního místa vytvořil značný náskok
a snad pro obrovské nasazení následoval pád,
WWW.Z ASADA.CZ
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ale tentokrát ve velmi vysoké rychlosti, a to na
vytočený šestý rychlostní stupeň. Do cíle dojel
s bolestí hrudníku celkově na druhém místě.
Byl to bezpochyby velký úspěch, ale pro pokračující bolesti následoval převoz do nemocnice
v Mostě, kde byly diagnostikovany naštípnutá
hrudní kost a pohmožděná játra. Přesto, jak již
bylo zmíněno, obsadil celkově 2. místo a do
Zásady putoval první letošní pohár.
I přes doporučenou rekonvalescenci absolvoval další podnik Mezinárodního mistrovství
České republiky tentokrát v Enduro-sprintu
pořádaný Autoklubem České republiky dne 14.
května v Bílině. Přes to, že celý večer před závodem pršelo, byla kamenito písčitá trať druhý
den suchá a po jízdě kategorie A, tedy pro laiky,
dospělé a reprezentanty z mistrovství ČR i dost
rozbitá. Zde se na startu sešlo menší množství

a protože Ondra zatím startuje na motocyklu
o objemu 65 ccm, má oproti obsahu 85 ccm
nevýhodu přibližně 12 koní. I přes tento výkonový handicap Ondra v první rozjížďce hned
od startu dlouho vedl, kdy v závěsu na něho
dotíraly dvě motorky o obsahu 85 ccm. Až v
posledním kole převládl velký výkon 85 ccm
a Ondra dojel druhý. Další rozjížďka skončila
opět druhým místem a celkově ze sobotního
dne stupně vítězů a pohár za 2. místo.
25. června se závody Mezinárodního mistrovství České republiky v Enduro sprintu přesunuly opět do obce Vysoká Pec u Chomutova.
Dvě oddělené tratě místního motocrossového
areálu a přírodního okruhu na hranici vytěžené
úhelné pánve mezi Chomutovem a Mostem
byly opět pod záštitou Autoklubu České republiky připraveny na jedničku. První den zá-

do série podniku KTM ECC 2016.
Další závod Mistrovství České republiky v Cross
Country pod záštitou AČR přivítal motocrossový areál poblíž České Lípy ve dnech 3. a 4. září.
Profesionální MX trať s řadou skoků a velmi tvrdým povrchem patřila v letošním seriálu k těm
rychlejším. V sobotu Ondra první rozjížďku vyhrál formou start cíl. V druhé rozjížďce ho porazil pouze závodník se silnějším motocyklem o
obsahu 85 ccm. A protože druhá rozjížďka má
větší váhu v bodování, bylo z toho opět celkově druhé místo. V neděli dopadl závod trochu
se štěstím, Ondra se na start první rozjížďky dostavil pozdě a to již více jak dvě minuty poté, co
se závodilo. To, co předvedl, nečekal ani jeho
táta. Nejen že dojel celé startovní pole, ale postupně se probojoval na čvrté místo a od třetího ho dělily pouze 3s. Stálo ho to však značné

závodníků, než tomu bylo v předcházejících
podnicích, a tak pořadatel rozhodl sloučit dvě
kubatury 65 ccm se silnějšími 85 ccm. Na velmi
zrádné trati měl pád snad každý, Ondru nevyjímaje. Na konci dne z toho bylo však opět 2.
místo ve třídě do 65 ccm a celkově ve smíšené
třídě 65 ccm + 85 ccm 5. místo, takže domů se
vezl opět pohár.
Protože v disciplínách Enduro a Cross Country následovala menší pauza, Ondra se zúčastnil 21. května motocrossového seriálu jižních
Čech, a to v Božeticích u Tábora. Nádherně vybudovaný sportovní areál, pořadateli skutečně
na jedničku připravená trať, která byla celý den
mezi jednotlivými rozjížďkami kropena, a přes
180 startujících slibovali vynikající atmosféru,
kterou doplňovalo velké množství diváků. Byla
to první velká zkušenost s takzvaně čistým motocrossem. Výborně rozjetý závod byl po své
polovině přerušen a na nejrychlejší úsek tratě
byla přivolána záchranná služba, kterou v zápětí následovala helikoptéra. Došlo zde k velmi
těžkému zranění jednoho ze závodníků a jeho
okamžitému leteckému transportu do nemocnice. Z Božetic si Ondra i přes první zkušenosti
s tímto závodem odvezl celkově 4. a 5. místo.
V pořadí pátým podnikem bylo Mezinárodního mistrovství České republiky v Cross-Country (pořádaného pod záštitou Autoklubu České
republiky) konaného 11. června v obci Úterý
u Plzně. Místní trať byla ze strany pořadatele
postavena velmi rychlá s velkým převýšením.
V místě závodu se několik týdnů trvající sucho
podepsalo na velké prašnosti závodiště. Kubatury 65 ccm a 85 ccm byly opět sloučeny,

vodu provázely vysoké teploty atakující 35°C.
Jednotliví závodníci po absolvování rychlostních zkoušek většinou mířili rovnou k cisterně s
vodou a i v oblečení se smáčeli proudem vody.
Ondra startoval opět až po odjeté kategorii A,
která byla zdržena opět těžkým zraněním a
přistáním zdravotnické helikoptéry přímo v závodišti. Od startu prvního závodu jezdil Ondra
na třetím místě, které i trochu se štěstím udržel.
Do druhého závodu perfektně odstartoval, podařilo se mu vytvořit i několikavteřinový náskok a do posledního kola vedl startovní pole.
Avšak jezdecká chyba vedla nakonec k druhému místu. Slavnostní vyhlášení provázené
přívalovými dešti však stálo za to. Na stupních
vítězů z toho bylo celkově 2. místo a doposud
nejcennější zkušenost. Z tohoto motocyklového závodu proběhla na ČT 1 reportáž v pořadu
AUTO-MOTO REVUE.
Motoklub Vysoké nad Jizerou pořádal 20. srpna
další podnik KTM ECC 2016. Konkurence soupeřů, která se zde sešla, patřila letos k jedné z
největších. V novém klubovém tričku odstartoval Ondra v domácích podmínkách a hned po
startu se opět zadařilo. Do závěru první rozjížďky si držel druhé místo, kdy však po pádu a
srážce s jiným závodníkem došlo k poškození
výfukových svodů, které byly zlomené a vytržené z válce motoru. Tuto rozjížďku dojel v pořadí
třetí. Motocykl vlivem poškození ztratil výkon,
a tak v druhém závodě z toho bylo páté místo,
i když chybělo málo a Ondra na čtvrté místo
ztrácel pouze půl vteřiny. Po součtu obou jízd
si s velkým zklamáním odvezl z domácího prostředí celkově čtvrté místo, a tím i další body

úsilí, a to i přes to, že v druhé rozjížďce vedl do
posledního kola. Těsně před cílem byl poražen
o necelou 1s opět silnějším motocyklem. V neděli po součtu bodování a časů obsadil celkově třetí místo. Táta Ondry k tomu dodal, že měli
tzv. dobře našlápnuto na vítězství, ale neuvěřitelně se jim lepí smůla na motocykl. Buď to
jsou pády z čelních pozic, poškozený motocykl
nebo bodování v podobě zvýhodněné druhé
jízdy. Pokud by se v posledních podnicích podařilo nasbírat potřebné body, stal by se Ondra
ve své třídě vícemistrem České republiky v disciplíně Cross Country 2016.
Na závěr letošní sezóny čeká malého závodníka letos na podzim ještě šest podniků mistrovství ČR v Enduro sprintu a Cross Country. Z
jeho strany by on sám chtěl poděkovat tátovi,
mámě a zejména dědovi Ríšovi za podporu v
tomto finančně velmi nákladném sportu. Dále
by chtěli on i jeho otec poděkovat Motoklubu
ve Vysokém nad Jizerou za sponzorství, členství a podporu. Pokud by někdo z rodičů nebo
dětí popř. sponzorů projevil zájem o tuto sportovní disciplínu, u Šikolů by přivítali parťáka ať
na tréninky nebo závody.
Ondrovi přejeme hodně sportovních úspěchů
a hlavně….. bez zranění.
Miroslav Samek
Fotoarchiv Ondřeje Šikoly (zleva): KTM ECC
– Vysoké nad Jizerou. MČR Cross Country –
Plzeň. MČR Cross Country – Česká Lípa.
Na předchozí straně Ondra na stupních vítězů
(MČR Cross Country – Plzeň),
MČR Endurosprint – Vysoká pec u Chomutova.

PODĚKOVÁNÍ

NOVÝ ŽLUTÝ KONTEJNER

Petra Trdlová děkuje sběračům víček,
která žáci z místní školy sbírají na podporu
léčby syna Daniela. Tentokrát jich děti
sesbíraly 60 kilogramů.
Děkujeme.

Kvůli nedostačující kapacitě žlutých kontejnerů na tříděný odpad plastů byl přidán před
budovu OÚ jeden nový. Žádáme občany, aby v případě, že jsou kontejnery plné, neházeli
tříděný plastový odpad kolem kontejnerů, ale umístili jej do pytlů, které jsou zdarma
k vyzvednutí na ÚM. Děkujeme.
Zaměstnanci ÚM Zásada
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BONSAI S.P.A.B.U. INFORMUJE O SVÉ ČINNOSTI
středění o školních prázdninách.
Přiblížil se konec školního roku a s ním i datum našeho posledního tréninku před letními
prázdninami. Byl letos stanoven na čtvrtek
23. června 2016. V 17.00 hodin poslední trénink začal. V první části si naši studenti mohli
prohlédnout služební vozidlo policie zn. VW
Amarok, které používají pro svoji práci kriminalističtí technici. Vozidlo nám přivezl ukázat
p. Petr Podhajský z Územního odboru Policie
ČR v Jablonci nad Nisou. Po prohlídce vozidla
jsme poděkovali za ukázku a přesunuli jsme se
k předem připravenému ohništi. Tady už bylo

Dva naši studenti Matyáš Benešovský a Jakub
Liška se pilně připravovali na zkoušky k získání dalšího stupně technické vyspělosti. Matyáš
k získání 3. Kyu a Jakub k 2. Kyu, obě zkoušky
na hnědé pásy. Se zkušebním komisařem, kterým byl ing. Rachmy Soebajo, byl dohodnutý
termín zkoušek na pondělí 20. června 2016. V
pondělí jsme se vydali do Prahy autobusem v
15.00 hodin z Jablonce nad Nisou. Z Černého
Mostu jsme pokračovali metrem do stanice
Kobylisy. Odtud už pěšky do ulice U Školské
Zahrady. Zde v tělocvičně při základní škole
měly zkoušky proběhnout. V 17.00 hodin už
se oba uchazeči o složení zkoušky začali rozcvičovat. Zkouška trvala více než hodinu a oba
naši studenti jí úspěšně složili. K tomu jim gratulujeme. Tyto zkoušky na hnědý pás složili od
založení našeho spolku již čtyři studenti. Jen ať
to tak pokračuje dále.
V úterý 21.6.2016 jsme zorganizovali zkoušky
pro získání stupňů technické vyspělosti pro
naše studenty. Jedná se vlastně o zhodnocení jejich snažení naučit se něco nového, získat
další znalosti v bojových uměních. V 17.00 hodin začaly zkoušky společným nástupem. Po
něm proběhla rozcvička pod vedením Jakuba
Lišky. Následovaly samotné zkoušky. Jako první
nastoupili ke složení své vůbec první zkoušky
studenti z náboru. Jednalo se o šest studentů:
Mahulena Benešovská, Ondřej Hozda, Aneta a
Adéla Habová, Radim a Vítek Dolanský. Předvedli, co se učili celý školní rok včetně pádových technik, a svoji zkoušku úspěšně složili.
Po nich nastoupili ke složení zkoušky na 7.
Kyu (oranžový pás) Anička Dumková a Ondřej
Šikola. Anička nastoupila po zdravotních komplikacích. Na jejím výkonu se to vůbec neprojevilo. Součástí jejich zkoušky byly i techniky
vyprošťování z různých úchopů. I s tím si hravě
poradili. Ke zkoušce na 6. Kyu (zelený pás) nastoupila Lenka Burdová. K technikám kumite
a sebeobrany proti ní jako sparing stála Klára
Dušková. K poslední zkoušce v tento den, a to
ke zkoušce na 4. Kyu (modrý pás) nastoupil Jan
Hrách. Ten kromě technik karate předváděl i
techniky ze sebeobrany a boje s hanbo (hůl).
Sparingem při cvičení ve dvojicích mu byl Matyáš Benešovský. I on svoji zkoušku úspěšně
složil. Všem za jejich výkony patří pogratulovat.
Už nás čeká pouze poslední trénink a letní sou-

vše připraveno k opékání buřtů. Celý trénink
byla jasná, slunečná obloha a vysoké letní teploty, chvílemi až unavující. U budovy školy se
ve vaně napuštěné studenou vodou chladily limonády. To bylo jedno z nejnavštěvovanějších
míst při tomto tréninku. Po půl sedmé trénink
pomalu končil a my jsme uklidili přinesené
věci. Popřáli jsme si hezké prázdniny, rozloučili
jsme se a rozešli se domů.
Během letošních letních prázdnin proběhl
první letní kemp pořádaný spolkem Bonsai.
Jednalo se o týdenní akci v rekreačním areálu Pecka u Nové Paky. V sobotu jsme se sešli
u základní školy v Zásadě. Celkem nás jelo čtrnáct. Spolu se mnou Klára Dušková s mamkou,
Matyáš Benešovský s Mahulenkou a jejich babičkou, Honza Hrách se sestrou Adélkou a jejich mamkou, Honza Němec, Vítek Chlumecký,
Anetka Habová, Markéta Brožová a Honza Bernát. Do rekreačního zařízení jsme jeli vozidly,
kdy nám vydatně pomohli rodiče Vítka, Matyáše a Honzy Hrácha. Po příjezdu jsme si šli vybalit věci do chatek. Vezli jsme s sebou i tatami,
to jsme složili do místnosti v domě za jídelnou.
Tam byla během našeho pobytu tělocvična.
Zašli jsme na večeři a zbytek večera měl každý volno. V neděli jsme měli dopoledne první
trénink. Byl pod širým nebem za slunečného
počasí. To jsme opakovali techniky karate. Po
obědě došlo k realizaci prvního naplánovaného výletu. Vypravili jsme se do městysu Pecka a
na nedaleký hrad stejného jména. Hrad jsme si
prohlédli s komentářem průvodkyně. A potom
zpět do kempu, stihli jsme akorát večeři. Po ní
se vyhlašoval začátek celotýdenní táborové
hry složené z různých činností. První den jsme
si zahráli hru aktivity. Po jejím skončení si ještě
někteří zahráli badminton skoro již za tmy. No
bylo to náročné. V pondělí byl trénink dopoledne i odpoledne. V dopoledním jsme cvičili
v tělocvičně další techniky karate. Po obědě
jsme zašli na koupaliště do sousedního kempu
vzdáleného asi 300 m od nás. V půl čtvrté jsme
se vrátili a od 16.00 hodin pokračoval odpolední trénink v tělocvičně tentokrát sebeobranu.
Po večeři měl každý napsat domů pohled. V
době internetu a sms zpráv to byl takový krok
do minulosti. Užila se u toho legrace. Změřili

jsme své síly i představivost včetně slovní zásoby ve hře zvané šibenice. V úterý se během
dopoledního tréninku procvičovali techniky z
Hanbo – jutsu (boj s holí). Po obědě jsme šli
pěšky do Pecky. Odtud nám z návsi jel autobus
do Nové Paky. Navštívili jsme Městské muzeum
a Suchardův dům. Bylo zde vystaveno mnoho minerálů a polodrahokamů, zkamenělých
stromů, loutky, betlém a mnoho dalších zajímavostí. Zastavili jsme se ve zdejší cukrárně a
potom jsme pěšky vyrazili do kempu. Po večeři
bylo volno, aby mohli všichni načerpat nové
síly do dalších akcí. Ve středu jsme po snídani
nafasovali v kuchyni jídlo s sebou oběd a dvě
svačiny. Z Pecky jsme se autobusem dopravili
do stanice Stará Paka Brdo. Odtud už to bylo
kousek na hrad Kumburk. Ten jsme si prohlédli
a po odpočinku jsme šli k vlakovému nádraží
ve Staré Pace. Zde jsme se na nástupišti v kiosku posilnili a od nádražní budovy nám odjížděl
autobus zpět do Pecky. Po večeři pokračovala
táborová hra družstev. Jednalo se o hru bomba
se slovy a potom tichá pošta. Ve čtvrtek byl od
10.00 hodin trénink karate venku před chatkami. Sluníčko hřálo a tak po obědě následovala
návštěva koupaliště. Po odpoledním tréninku v
tělocvičně, kdy si přijela zacvičit i Adéla Habová a večeři byl připraven táborák. Opékali jsme
buřty, chleba, sýry. V pátek bylo opět hezké počasí, a tak po dopoledním tréninku na trávníku
u chatek s holí Hanbo a obědě, jsme opět zamířili k vodě na koupaliště. Během odpoledního tréninku skládala Markéta Brožová zkoušku
STV na 9. kyu. Zkoušku úspěšně složila, k čemuž jí gratulujeme. Po večeři byla připravena
táborová hra – hledání pokladu. Příprava se
protáhla a tak se dohrávalo již za tmy. Podstatné je, že konec byl úspěšný a obě družstva svůj
poklad našli. V sobotu se od snídaně balilo a
připravovalo vše k odjezdu domů. Také bylo
třeba uklidit tělocvičnu, rozebrat tatami a vše
naložit do vozu. Po obědě jsme ještě počkali na
příjezd dvou vozidel, naložili batohy, nastoupili do vozů a vyjeli k domovu. První letní kemp
pořádaný spolkem Bonsai tak skončil.
V úterý 6. září začne prvním tréninkem další už

devátý rok naší činnosti při ZŠ v Zásadě, a s tím
i nábor nových členů našeho spolku. Přivítáme
nové členy, děti, které letos nastupují do ZŠ,
jejich sourozence, kamarády i rodiče. Přijďte
udělat něco pro sebe. Více informací na našich
webových stránkách www.bonsaikarate.cz.
Od srpna letošního roku nás najdete i na Facebooku - www.facebook.com/karatebonsai.
Miroslav Dušek
Fotoarchiv Miroslava Duška: Vlevo nahoře dvě
fotografie ze zkoušek STV v Zásadě 21.6.2016.
Vlevo dole foto z pobytu v kempu Pod Peckou. Foto vpravo dole: Zkoušky STV v Praze
20.6.2016
WWW.Z ASADA.CZ
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PŘEHRADA NA BÍLÉ DESNÉ | 100. VÝROČÍ KATASTROFICKÉ UDÁLOSTI

Protržení přehrady na Bílé Desné změnilo před
100 lety životy mnoha obyvatel chudého horského kraje. Jednalo se o nejtragičtější událost
spojenou s přehradním stavitelstvím v Evropě,
která silně ovlivnila život obyvatel území Jizerských hor. Jako hlavní příčina katastrofy byl
dlouho považován nevhodně zvolený materiál při stavbě tělesa hráze. Následkem tragédie
byla výstavba sypaných hrází zastavena.
POVODNĚ V JIZERSKÝCH HORÁCH

Kvůli opakovaným povodním v druhé polovině 19. století bylo rozhodnuto na základě
přednášky „Výstavba údolních přehrad a jejich
národohospodářský význam“ profesora Dr.Ing.
Otto Intze z Cách o regulaci toků v Jizerských
horách. V červnu 1897 spadlo během 24 hodin
v Jizerských horách přes 300 mm srážek, rozvodněné říčky vzaly život 120 lidem a způsobily škody za téměř 10.mil.rakouských korun.
Zkázonosná povodeň přispěla k rozhodnutí
vybudovat v Jizerkách ( v povodích Lužické
Nisy a Horní Jizery) několik přehrad (navržené
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Ing. Plenknerem), k nimž patřila soustava dvou
nádrží se sypanými hrázemi na říčkách Bílé a
Černé Desné. Větší z nich (zahájená v srpnu
1911) se nazývá Souš. Z obavy, aby se zkázonosná historie neopakovala, přistoupilo se v
letech 1924-27 k důkladné revizi a rekonstrukci
hráze. V průběhu přípravy byly Ing. Plenknerem rozpracovány 2 rozdílné projektové dokumentace. Původně navržená obloukovitá hráz
byla upravena na přímou z důvodu změny dispozice štoly.
Přehrada na Bílé Desné byla budována souběžně s přehradou na Černé Desné, se kterou byla
propojena 1104,8 metrů v trase upravenou
převáděcí štolou, která měla odvádět přebytečnou vodu říčky do údolí Černé Desné (tím
pádem do připravované soušské přehrady).
Práce na stavbě hráze přehrady na Bílé Desné
byly zahájeny v říjnu 1912 Vodním družstvem
se sídlem v Dolním Polubným, značně je
zkomplikovaly roku 1913 vydatné deště, které
rozestavěné dílo poškodily. Údolí vyplňovaly
vysoké vrstvy usazenin a rostlá skála, která ležela příliš hluboko. Převádění běžných průtoků
zajišťovalo potrubí spodních výpustí DN800
umístěné v betonové štole, která se šoupátkovou věží byly založeny na dřevěném pilotovém
roštu ve snaze minimalizovat nepříznivé geologické poměry. Čtrnáct metrů vysoká a 220
metrů dlouhá hráz měla zadržet až 400 000 m3
vod.
Se začátkem první světové války musel investor přistoupit k úsporným opatřením (která
měla zřejmě vliv na kvalitu celého vodního
díla). Přehrada byla dokončena v září 1915, její
kolaudace proběhla o 2 měsíce déle. K veliké
škodě a neštěstí však přehrada byla v provozu
pouhých 10 měsíců. Přehrada se sypanou hrází
ležící v nadmořské výšce 820 m byla poprvé
napuštěna 1.června 1915. Kvůli sněhové vánici
neproběhla v listopadu 1915 technicko-ekonomická kolaudace přímo na vodním díle. Kolaudace již nikdy neproběhla.
ZKÁZA VODNÍHO DÍLA A JEJÍ NÁSLEDKY
18.září 1916 byla přehrada napuštěna jen zčásti. Bylo v ní 260 000 m3 vody. Tohoto dne upozornili dřevaři hrázného o 2 centimetrovém
pramínku vody unikajícím z hráze. I když hrázný (přehradní hlídač) nedlouho předtím vykonal prohlídku, nic nezpozoroval. Otvor se rychle zvětšoval. Ihned upozornil vodní družstvo a
správce stavby Ing. E. Gebauer nařídil otevření
obou uzávěrů a vydal se k přehradě, dorazil k
ní, když už byla prázdná. V nádrži se tehdy nacházelo zhruba 260 000 m3 vody (max.objem
byl 400 000 m3). Do půlhodiny od zjištění průsaku malého pramínku vody již voda tryskala
z hráze takovou silou, že dělníci stačili otevřít
uzávěr pouze do ¾ a museli utéct do bezpečí. V té době byli upozornění majitelé jezů a
náhonů o zvýšeném průtoku vody, ne však o
hrozící zkáze. Třičtvrtě hodiny po oznámení
se propadla dlažba na návodní straně. Během
další půlhodiny se propadla až ke dnu hráze.
Masa vody s sebou brala kusy přehradního tělesa. Korytem se nesly balvany a kmeny z okolního lesa, zásobami dřeva z panské pily stojící
nedaleko pod přehradou (asi 5000 plnometrů
pilařského dříví). Právě zde u panské pily s hájovnou živel uchvátil první život – zemřelo dítě,
které jediné zůstalo doma. Jak je psáno v pa-

mětech přeživších, snad čtyřicetimetrová hora
kamení a stromů brala sebou vše, co ji stálo v
cestě. Mnoho lidí zahynulo při snaze zachránit
majetek svůj či jiných. Někteří lidé si zachránili
život, když se vyšplhali na stráně, kde sledovali
ničící živel. Neštěstí si vyžádalo 62 životů (těla
mrtvých byla nalezena i pod Bozkovem), 370
obyvatel přišlo o veškerý majetek, 95 rodin (s
380 příslušníky) zůstalo bez střechy nad hlavou
a 1020 osob zůstalo bez možnosti zaměstnání.
11 brusíren a 29 obytných domů zmizelo v obří
vlně zkázy. 62 domů a závodů bylo vážně poškozeno. V Tanvaldě se voda rozlila do sklepů,
vyplavila mnohé továrny, následky havárie postihly i Železný Brod. Síla vody byla pozorována
i v Mladé Boleslavi, kde Jizera stoupla o 20 cm.
Dlouhotrvající textilní a sklářskou odbytovou
krizí během 1.svět.války došlo v tomto průmyslovém regionu k rozsáhlému zbídačení nemalého počtu obyvatelstva. Pomoc postižených
obcím i okresu byla nemožná.
V brožuře Katastrova na Bílé Desné je psáno:
Neřítila se spousta vod, nebyly to vodní vlny,
které vše pustošily, ale putující hora z tisíců trámů, kmenů, prken, palivového dříví a zbytků
stavení, vysoká jako dvouposchoďový dům,
která se hnala velikou rychlostí údolím a ničila vše, co jí přišlo v cestu. Kamenné domy se
bortily jako by byly postaveny z karet, metr silné kmeny stromů se lámaly jako zápalky. Tato
nestvůra jako by svými chapadly strhávala do
vody neopatrné lidi a pohřbívala je ve svých
útrobách, aby je posléze vydala nahé a zohavené.
Koncem září a začátkem října 1916 docházely
do Desné zásilky částí oděvů, prádla, bot a dek,
které byly proti podpisu vydávány členy místního výboru pro pomoc postiženým. Mnoho
rodin bez přístřeší se odstěhovalo z Desné a
zbývající občané byli nouzově ubytováni v rodinách nebo místních hostincích na sálech.
V publikaci Eduarda Gnendigera „Protržení
přehrady na Bílé Desné dne 18. září, válečného
roku 1916“ se v kapitole „Hráz se protrhla“ doslova píše: Tato strašlivá zvěst otřásla v pondělí
18. září poklidným ovzduším naší obce. Naše
nervy byly napnuty k prasknutí v očekávání
dalších událostí. Nikdo však nevěřil, že se v následujících 20 minutách promění naše krásné
desenské údolí v písečnou poušť a hromady
suti. V tento nešťastný den o 16. hodině přišla
na zdejší poštovní úřad zpráva, kterou se přikazovalo, že je nutno uvědomit majitele jezů
a vodních náhonů, aby se nelekli, neboť korytem řeky poteče větší množství vody. V tomto smyslu byli dotčení i starosta obce Desné
poštmistrem uvědoměni. Po 10 - 15 minutách
přišlo hlášení „alarmujte hasiče, hráz se protrhla!“ Pro posouzení a vylíčení tehdejší situace
je tato publikace řazena mezi nejsolidnější a s
nejobsáhlejším podkladem.
SOUDNÍ ŘÍZENÍ
Opakovaně byli obžalováváni a zprošťováni
viny investor a předseda družstva pro stavbu přehrady (spolumajitel firmy Jos.Riedel)
Wilhelm Riedel, který zemřel během soudního
sporu, dozor stavby August Klammt (městský
stavební rada z Jablonce nas Nisou) a stavební
správce Vodního družstva v Dolním Polubném
Ing. Emil Gebauer. Vrchní statní dozorce nad
stavbou Ing. Karel Podhajský ukončil svůj život
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služební zbraní ve svém bytě v Praze po obdržení zprávy o katastrofě na Bílé Desné. Vyšetřování probíhalo více než 3 roky. V květnu 1926
potvrdili soudní znalci dalšími posudky příčinu
protržení hráze – vlivy přírodních jevů související s geologickou stavbou jejího podloží. Rozsudkem Okresního soudu v Tanvaldě z 29.září
1932 byli jmenovaní definitivně zproštěni viny.
Odvolání veřejného žalobce nebylo odvolacím
krajským soudem vyhověno.
NEDOSTATEČNÉ TĚSNĚNÍ
Hlavní úlohu zde sehrály geologické podmín-

ky podloží. Studie z roku 1996 stanovila jako
příčinu neštěstí průsak vody tělesem přehrady,
který nastal na základě nedostatečného těsnění. Nasypaný materiál byl dusán a hutněn
po příliš vysokých vrstvách. Během roku málo
hutněná hráz sedla o 20 cm. Výpusť nemohla
klesat s ní a hráz se doslova rozřízla. Dle projektových parametrů nebylo dostatečně dbáno na vytvoření příznivých podmínek stability
hráze (z hlediska statiky tělesa hráze i mechaniky zemin). Prokázáno bylo použití nevhodného
materiálu při zhotovení návodního těsnícího
pláště a jeho napojení na funkční výpustnou
štolu a šoupátkovou šachtu. Dle stavebních
deníků a z dobových odborných posudků bylo
hutnění hrázového tělesa při použití techniky
zcela nedostatečné. Došlo k odlišnému sedání
vlastní přehradní hráze a funkčního objektu na
pilotovém roštu dosahující na skalní podklad,
což umožnilo průsak, který vyvolal vnitřní erozi
materiálu hráze a následné protržení.
V současné době se můžeme jen domnívat, že
šlo o souběh nedostatečného poznání, určitého podcenění možných následků působení
lidského faktoru při projektování i provádění stavby a uplatnění zjištěných negativních
vlastností horninového podkladu přehradní
hráze. Tak příčiny havárie popisuje pohledem
brožura Katastrofa na Bílé Desné.
POMNÍK ZKÁZY
Žlutá turistická stezka návštěvníky dovede z
rozcestí „Souš za přehradou“ až k rozcestí u
vtoku propojovací štoly u Protržené přehrady.
Naučná stezka v okolí Protrženky je provede
hrází i částí dna zaniklé přehrady. Jako mlčenlivý svědek stojí nad pomníkem zkázy nepo-
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škozená šoupátková věž. I když vzniklo několik
návrhů na výstavbu nové přehrady, nikdy však
nedošlo k realizaci.
PIETNÍ AKCE
V neděli 18.9.2016 se uskutečnila pietní akce
připomínající 100 let starou tragédii. Pamětníci, kteří by mohli vyprávět o hrůzách katastrofy,
již dávno nejsou mezi námi. Od události sice
uplynul dlouhý čas, ale zbytky vodního díla
jsou i tak stále patrné. Několik obyvatel naší
obce se jí účastnilo. Videoprojekcí dokumentu
(najdete na internetu na YouTube „Protržená
přehrada na Bílé Desné - vizualizace“) si mohli
představit, co se tehdy stalo.
K troskám hráze si přišlo událost připomenout
několik tisíc návštěvníků. I po sto letech ční
jako maják nad zbytky hráze i vyzděným korytem šoupátková věž – pamětník dávných časů
a poslední pamětník jizerskohorského neštěstí.
Před 20 lety se protržená přehrada stala kulturní památkou. Velikost hráze vynikla po vytěžení stromů roku 2014, které zde po protržení
přehrady začaly růst. Protrženka se může stát
cílem vašeho výletu ať již z Desné, od Souše či
Mariánskohorských Boud.
(Zdroje: brožura Katastrofa na Bílé Desné a brožura vydaná Povodím Labe k příležitosti 100.
výročí protržení přehrady, texty Miloslava Nevrlého)
Text a fotoarchiv: Vendula Balatková
Foto: Přehrada při napuštění. Po zkáze. Snímek dřeva z panské pily v Desné. Historické
unikátní snímky byly pořízené ze skleněných
negativů. Novodobý snímek šoupátkové věže
s okolím a snímek pomníku obětem pochází z
pietní akce pořádané 18.9.2016.

KAREL IV. (14.KVĚTNA 1316 – 29.LISTOPADU 1378)
POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO ZPRAVODAJE
Rok 1348 byl pro Karla velice plodným – vydal
důležité listiny, založil mnoho institucí a dal
postavit významné stavby. Praha se stala evropským centrem vzdělanosti, když 7.4.1348
založil Pražské vysoké učení. Univerzita byla
první ve střední Evropě – předlohou se jí staly
univerzity italské a francouzské. 8. března začal
Karel IV. zakládat Nové město pražské, v němž
se centrem stalo dnešní Karlovo náměstí. Jeho
zásluhou se Pražský hrad stal královským palácem. V tomto roce byl položen základní kámen
hradu Karlštějn. Jméno Karla IV. je spjato s mnoha stavbami. Spolu s otcem Janem Lucemburským započali stavbu Svatovítského chrámu.
(U slavnosti položení základního kamene byl
přítomný i Karlův bratr Jan Jindřich.) Za jeho
vlády vznikl nejstarší kamenný most přes řeku
Vltavu v Praze spojující levý a pravý břeh řeky,
který je zároveň druhým nejstarším dochovaným mostem v České republice a nahradil po
povodních zničený románský kamenný Juditin
most (spojující Staré a menší Město pražské).
Karel položil základní kámen nového mostu,
na jehož obou koncích byly vystaveny věže.
Most nese panovníkovo jméno – je to Karlův
most. Karel IV. nechal postavit novou královskou hrobku, do níž nechal převést ostatky
českých králů a církevních hodnostářů. Mimo
Prahu panovník založil Karlovy Vary (Teplé lázně u Lokte roku 1350) a Klášter Pustiměř (1340).
Fundace byla určena k uctění památky Elišky
Přemyslovny. V době hladomoru, kdy byl pro
lidi nedostatek práce, zajistil nové pracovní příležitosti, když nechal vystavět na Petříně tzv.
Hladovou zeď. Za svůj život dal Karel IV. vybudovat nový královský palác, řídil pokračovací

práce na stavbě chrámu sv. Víta a na kapli sv.
Václava, založil řadu klášterů – možná bychom
popsali ještě hodně řádků. Svým vladařským
uměním dovedl hospodářství českých zemí k
prosperitě.
Po smrti Matyáše z Arrasu (kterého poznal
Karel IV. v Avignonu) se stal vedoucím stavby
Svatovítského chrámu tehdy třiadvacetiletý
Petr Parléř - německo-český architekt, stavitel, kameník, sochař a řezbář – nejvýznamnější
představitel rodu Parléřů působící převážně v
českých zemích. Petr Parléř patří mezi nejvýznamnější umělce evropské vrcholné gotiky.
(Neuvěřitelné je, že se v této době u stavitelů
více než stavitelské dovednosti cenily znalosti
astrologie, alchymie a esoteriky. Esoterní vzdělání měl i Petr Parléř. Také na nově vzniklou
pražskou univerzitu se v době Karla IV. stahovali esoterici a mágové z celého světa. O tom,
kdy a kde bude stavba zahájena, rozhodovala
tehdy často magie čísel a hvězd.)
ROK 1348
Rok 1348 je pokládán za nejplodnější v oblasti
stavebnictví. Po úmrtí Blanky z Valois položil
ovdovělý Karel 10.července 1348 základní kámen při stavbě hradu nesoucího jméno Karlštějn. (V hradní kapli sv. Kříže chtěl Karel uložit
ostatky svatých a korunovační klenoty.) Založil
Nové Město pražské, pražskou univerzitu. Ve
stejném roce vznikl Emauzský klášter na Novém Městě. Nebylo to však jediné, v čem král
vynikal. Diplomatickým jednáním (i tzv. „sňatky
z rozumu“) se snažil získat další území aniž by o
ně musel soupeřit s protivníky.

SŇATKOVÁ POLITIKA
Díky své sňatkové politice dosáhl významné
územní expanze českého státu – především
severovýchodním směrem. Přestože své sňatky (mimo sňatku s Blankou) dobře naplánoval
tak, aby vyhovovaly jeho mocenským a dynastickým zájmům, byly tyto svazky harmonické. Karel si sňatky pomohl k novým územím
– Svídnicku a Javornicku, ke slezským knížectvím, k panství v Bavorsku, Míšeňsku a Falci.
Jelikož manželka Blanka z Valois povila dvě
dcery (Markétu a Kateřinu), ale nepřivedla na
svět dědice – syna, rozhodl se oženit podruhé
s Annou Falckou (z rodu Wittelsbachů). Třetí
manželkou se stala Anna Svídnická. Poslední
ženou Alžběta Pomořanská. Než Karel pojal za
ženu Alžbětu Pomořanskou, třikrát ovdověl.
KRONIKY
Karel se zajímal o historii, podporoval vznik
kronik jako důležitý zdroj informací pro nové
generace (a měl rád ty, které vyzdvihovaly jeho
panovnické úspěchy). Nejlépe napsanou kronikou z dob Karla IV. je Kronika Přibíka Pulkavy
z Radenína a samozřejmě Vita Caroli (nebo-li
Život Karlův) – životopis, kde sám Karel IV. popisuje svůj život - mládí prožité ve Francii a Itálii, návrat do Čech a události až po jeho zvolení
za krále římského.
Vendula Balatková
Pokračování příště
Zdroj: Internet a TV pořad Sedm pečetí Karla IV.
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POČÁTKY ŠKOLSTVÍ V ZÁSADĚ
SLAVNOSTNÍ DEN VYSVĚCENÍ OBECNÍ ŠKOLY
dovednosti, později cvičení paměti a na vyšším
stupni reálie, sloh, měřičství a tělocvik.
V roku 1880 byla při zdejší škole vystavěna tělocvična. Následně byla při budově školy rovněž
založena i knihovna. V kronice obce najdeme
rovněž i zmínku o čítárně zřízené v budově školy. (Později od roku 1945 do roku 1978 zde měla
zázemí i mateřská škola. V září 2002 se otevírala
nově přistavená část budovy Masarykovy základní školy. Tím budova školy obecné přestala
sloužit svému původnímu účelu a byla přestavena na dům s nájemními byty, jehož vlastníkem je místní obecní úřad.)

Dne 29. října 1876 byla budova slavnostně vysvěcena vikářem Josefem Kočím z Vysokého
nad Jizerou. Ten den v Zásadě proběhla veliká
slavnost. Svoji návštěvou obec poctil i c.k. okresní hejtman Havle (předseda slavné c.k. okr. šk.
rady a ctěný pán tajemník c.k. okresní školní
rady semilské). Hned ráno byli uvítáni ctění hosté a spolkové okolí ustanovenými pořadateli.
Až když byli všichni shromážděni u starobylé
kaple, započaly se slavnostní služby boží, po
jichž ukončení se průvod vydal k nové budově
okrášlené českými prapory. Tam odevzdal stavitel dokončenou stavbu panu J.Hnídkovi. Na to
uvítal p. Hnídek všechny hosty. Po odevzdání
klíče budovy vikáři proběhlo uvnitř vysvěcení
školy (kež též zazpíváno bylo Hospodine, pomiluj ny). Následovala řeč pana vikáře, velebného
pana faráře držkovského a pana Hnídka. I když
pan farář zdůraznil, že prvním učitelem byl Bůh,
když rodiče naše v ráji vyučoval, vykládal rovněž
i o důležitosti úřadu učitelského a prosil rodiče,
aby učiteli vycházeli vstříc. Pan Hnídek řečnil
všeobecně o školství i životu našem národním.
Děkoval zároveň všem, kteří ke stavbě připěli a
všem, kdož se slavnosti účastnili a pomohli oslavit tento důležitý den.
Pan řídící učitel Matoušek přirovnal školu k zahradě, a prosil děti, aby pilně do té zahrady chodily a rodiče, aby učitelstvo podporovali a školy
si vážili. Slavnost byla ukončena slavným „Te
Deum“ (Te Deum Laudamus, česky Tebe Bože
chválíme, jsou počáteční slova latinské slavnostní hymny, kterou složil svatý Ambrož, biskup v
Miláně v Itálii, která bývá zkráceně označována
prvními slovy Te Deum). Odpoledne byla uspořádána hostina a večer příležitostná beseda.Na
to bylo 14.listopadu 1976 zahájeno vyučování
ve dvou třídách v nové školní budově. Velkostatkář z Návarova Freidenberg věnoval při vysvěcení školní budovy v Zásadě 25 zlatých pro tamní
školní knihovnu.
Třetí třída byla při této škole povolena 1.1.1877,
ale byla otevřena až 1.1.1878. V roce 1877 mělo
být obsazeno místo řídícího a druhého učitele
při této škole. Především následky skromných
požadavků na školu se počátky vyučování v
nové budově příliš nelišily od výuky ve škole
staré. Změna dochází až s v oboru vzdělanějšími
vychovavateli, kdy v dosavadním vyučovaným
předmětům přibyla mluvnice, pravopis, některé

ŘÍDÍCÍ UČITEL MATOUŠEK A JMENOVANÍ
UČITELÉ
Na žádost místní školní rady, na základě uznání c.k. okresního inspektora Františka Ryšavého
a na základě presentací c.k. okresní školní rady
ze dne 4.8.1877 č.1632, dle usnesení c.k. zemské
školní rady ze dne 12.9.1877 č. 18653 byl dosavadní učitel Josef Matoušek jmenován řídícím
učitelem na této škole. Roku 1890 slavil řídící
učitel Josef Matoušek padesátileté působení co
národní učitel v roli školské. Na základě stejných
presentací se druhým učitelem stal od 1.1.1878
Václav Vodák ze Sedmihorských lázní u Turnova.
Místní školní rada podala obecnímu zastupitelstvu žádost, aby se hned začátkem školního
roku od 1.9.1877 ve III.třídě vyučovalo a plat za
ten čas, totiž: „Od 1.9. - 31.12.1977 s obecních
důchodů vyplácel, což při schůzi dne 12.8.1877
jednohlasně přijato bylo na základně tom podána byla žádost Slavné c.k. okresní školní radě
Semilech, aby učitel Václav Vodák hned od 1.9.
do 31.12.1877 do Zásady dán byl. Ten samý ale
učitel na ten čas od Slavné c.k. okresní školní
rady dán byl do Radčic, a na místo jeho na ten
jmenovaný čas dosazen též od Slavné c.k. okresní školní rady ze dne 7.9.1877 č. 1811 o.š.z. pan
František Votoček z Vysokého.“
Od 1.1.1878 měl nastoupit místo druhého učitele shora jmenovaný Václav Vodák, který od té
doby v Radčicích působil. Pro nedostatek sil učitelských byl ten samý od 1.1.1878 slavnou c.k.
okresní šk.radou semilskou ponechán v Radčicích a místo něho byl jmenován druhým prozatímním učitelem František Votoček a hned
1.1.1878 na své místo nastoupil.
Druhý učitel Votoček působil na zásadské škole
do 16.července 1878. Od 1.9. tohoto roku byl na
toto místo dosazen zatímní učitel Václav Špaček. Od 1.9.1879 na jeho místo dosazen skutečný učitel Václav Drahnovský.
Jako zatímní výpomocný učitel vyučoval od
1.9.1875 až do 14.7.1879 na zásadské škole místní rodák František Soldát z č.p. 29. Po něm byl od
1.9.1879 na místo dosazen skutečný podučitel
pan Rudolf Beran z Libštátu.
Roku 1880 byla při škole zřízena tělocvična.
V tomto roce byly zakoupeny i tělocvičné pomůcky.
Tohoto roku, po odstěhování uč. Václava Drahnovského do Dolního Hamru, byl prozatímně
na jeho místo jmenován Antonín Morávek, který dříve v Dolním Hamře učil.
Zemská c.k. školní rada v Praze vynesla 24.3.1881
usnesení č. 3587 a povolila tímto od 1.1.1882

industriální učitelku v Zásadě s roční odměnou
180 zlatých rakouské měny. Na toto místo byla
dosazena slečna Marie Šádková.
JAK BYLA SLAVENA STŘÍBRNÁ SVATBA
PANOVNÍKA A JEHO MANŽELKY
Dne 24.4.1879 byla slavena po celé říši rakousko uherské veliká slavnost, tzv. stříbrné svatby
jejich veličenstev, milovaného císaře a císařovny. Tedy i my jsme tohoto příkladu následovali
a tento den co nejvíce zasvětili jakž následuje:
Před tím dnem navečer bylo stříleno z hmoždýřů, druhý den 24.4. tohoto roku sešly se školní
dítky v 8:00 hodin ráno do tamní školy, kdež jim
řídící učitel krátce vysvětlil, jaká slavnost dnešního dne slaviti se má. Dále připomenul, že na
tuto památku pocelé říši rakousko-uherské veliká slavnost slaviti se bude. Tedy i my tohoto
příkladu následovati chceme a dnešní den co
nejvíce zasvětíme. Po ukončené řeči té, odebrali
jsme se do školní zahrady, kde se měli 4 lípy sázeti. První sázel Jáchym Hnídek, druhý pan Josef
Kopal (obecní starosta, předseda místní šk.rady),
třetí pan Vojtěch Kopal (místní školní dozorce),
čtvrtý Josef Matoušek (řídící uč.). Pak vystoupila
žačka třetí třídy Františka Kopalová a přednesla
„Věštbu“ od K.J.Erbena. Poté vystoupil žák III.třídy
Bohumil Marek a přednesl „Vnuk a děd“ od Štulce. Po ukončení tam se zpívala národní hymna.
Po odbyté slavnosti té provoláno našim milovaným císařským manželům třikráte „Sláva“. Když
se slavnost u tamní školy odbyla a odebrali jsme
se do chrámu Páně v Držkově, kde se další slavnost odbývala. Po okončení se dítky od kostela
rozešly domů.
ZŘÍZENÍ BYTU PRO MLADŠÍHO UČITELE
Obecní výbor 31.7.1881 se při schůzi usnesl přijmouti darovanou finanční částku 110 zlatých
věnovanou řídícím učitelem Josefem Matouškem určenou ke zřízení bytu pro mladšího učitele ve škole zásadské. Usnesl se byt zříditi z dosavadní knihovny a pro knihovnu vyhradit jiný
vyhovující a větší prostor – v krytbě. Od řídícího
učitele byla dle záznamů roku 1882 přijata částka 116 zlatých.
POLODENNÍ VYUČOVÁNÍ
Od 1.3.1882 byl podučitel Beran ustanoven za
zatímního řídícího učitele v Bratříkově. Poněvadž zde třetího učitele nebylo, ustanovila zde
c.k. okresní školní rada ve dvou nižších třídách
polodenní vyučování na tak dlouho, jak bude
třeba. Polodenní vyučování trvalo od 1.3. do
31.3.1882, 1.4.1882 byl do školy dosazen jako
zatímní podučitel Josef Drbohlav z Libunce u
Jičína. Dne 2.3.1882 byl dohližitelem trojtřídní
obecní školy jmenován Josef Hnídek ze Zásady
č.p. 144, dalším dozorcem byl roku 1885 zvolen
Petr Havel z č.p. 70.
Zdroj: Školní kronika školy zásadské 1810 – 1904
(Kronika uložena va Státním okresním archivu v
Jablonci nad Nisou.
Text a fotoarchiv:
Vendula Balatková
Pokračování příště
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