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Víte, co se v dubnu stalo?
Květy pučí, je tu jaro!
Prší, sněží, slunce svítí,
rozkvétá i první kvítí.

Foto Antonín Bělonožník
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Informace k průběhu zápisu do 1. ročníků pro školní rok 2021/22 •
Vážení rodiče,
vzhledem k současné epidemiologické 

situaci nelze zcela stále odhadnout, jakým 
způsobem bude moci probíhat zápis do
1. ročníku, proto máme připravené dvě va-
rianty:

1/ klasický průběh zápisu prezenční 
formou, který by se uskutečnil 7. 4. 2021 
od 13 - 17 hod. v budově naší školy.

Je třeba přinést rodný list dítěte a občan-
ský průkaz jednoho z rodičů, popřípadě 
vyplněnou žádost o přijetí.

2/ distanční průběh zápisu bez přítom-
nosti rodičů a dětí ve škole – bude pro-
bíhat od 6. 4. do 23. 4. 2021 následujícím 
způsobem:
• na stránkách školy si můžete vytisknout 

žádost o přijetí a zápisní lístek- vše na-
jdete pod názvem Zápis do 1. roč. 2021/22

• tyto formuláře si můžete také od pondělí 

Město Tanvald začne v jarních měsících 
budovat nové parkoviště v ulici Větrná pod 
domy č.p. 615 až č.p. 619. Na místo stávají-
cích 32 parkovacích stání vznikne celkem 
70 parkovacích stání. Součásti projektu 
tohoto parkoviště budou nově zbudována 
i kontejnerová stání v této ulici a nové as-
faltové povrchy v části ulice Větrná.

V rámci výstavby nového parkoviště 
bude nutné pokácet celkem šest stro-
mů. Těchto šest pokácených stromů bude 
nahrazeno výsadbou celkem jedenácti 
vzrostlých stromů.                                         -red-

V domě s pečovatelskou službou pro-
běhlo dne 5. 3. 2021 druhé očkování seni-
orů. Celou tuto akci provázela veselá ná-
lada. Vidina, že budou nařízená opatření 
ohledně omezení návštěv a přísné hygi-
enické požadavky rozvolněny a konečně 
se budou moci setkat se svými rodinnými 
příslušníky, byla osvobozující.

Během prvního očkování obdržel každý 
senior potřebné vitamíny formou jablek. 
Tento drobný dárek seniory velmi pře-
kvapil a potěšil. Pocit, že je na ně myšleno 
i v této složité době, byl velmi přínosný. 
Tato drobnost však nastavila vysokou lať-
ku na druhé kolo očkování. Nakonec byla 
i tato situace vyřešena.

Odd. soc. práce a soc. služeb požádalo 
tanvaldskou lidovou školu umění o výrobu 
dárečku k MDŽ. Děti ze ZUŠ se tohoto úko-
lu zhostily na jedničku a babičkám vyrobi-

Město Tanvald připravuje rekonstruk-
ci budovy Základní umělecké školy v ulici 
Komenského. Součástí projektu „Kom-
pletní rekonstrukce objektu č.p. 301, ZUŠ 
Tanvald“ je i revitalizace zahrady tohoto 
objektu. Dojde ke kompletnímu odstraně-
ní náletové zeleně nacházející se po obvo-
du pozemku na celkové ploše cca 80 m2, 
převážně ve stávajícím oplocení zahrady. 
Odstranění této zeleně je podmínkou vy-
dání stavebního povolení, k samotnému 
pokácení dojde, až bude znám zhotovitel 
rekonstrukce. Odstraněnou zeleň nahra-
dí nová vhodná výsadba, která je součástí 
projektu „Kompletní rekonstrukce objektu 
č.p. 301, ZUŠ Tanvald.

V této lokalitě bude odstraněna další 
nevhodně umístěná zeleň, a to u budo-
vy Gymnázia č.p. 305 v ulici Školní. Jed-
ná se o pokácení 1 ks jívy a 7 ks bříz. Jíva 

22. 3. 2021 vyzvednout ve škole v době 
provozních hodin, po - pá, 8:00 – 9:00, 
13:00 – 14:00 hod

• vyplněné formuláře doručíte zpět 
do školy v termínu od 6. 4. do 23. 4. 2021 
jedním z těchto způsobů:

1/ datovou schránkou školy. Základní ško-
la Tanvald, Sportovní 576: b7nms47.
2/ e-mailem s uznávaným elektronickým 
podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail!). 
Základní škola Tanvald, Sportovní 576: 
podatelna@zstanvald.cz.

3/ poštou (všechny dokumenty řádně po-
depsané). Základní škola Tanvald, Spor-
tovní 576, 468 41 Tanvald.
4/ osobní podání v době provozních hodin 
školy. Po - pá, 8:00 - 14:00 hod. Případně si 
telefonicky domluvit jiný čas.

V případě možnosti přiložte k žádosti 
kopii rodného listu dítěte.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zá-
konný zástupce, je potřeba, aby doložila 
své oprávnění dítě zastupovat.

Přidělení registračního čísla Vaší žádos-
ti, pod kterým bude zveřejněno rozhod-
nutí o přijetí, Vám oznámíme telefonicky, 
nebo emailem.

Pevně věříme, že vývoj epidemiologické 
situace nám dovolí v závěru tohoto škol-
ního roku uspořádat tzv. zápis po zápisu - 
návštěvu a prohlídku školy spojenou s ak-
tivitami pro budoucí prvňáčky.

Mgr. Ivana Stěhulová, ŘŠ 

Senioři v Tanvaldě mají za sebou i druhé očkování •

ly překrásná přáníčka. Pan starosta zajistil 
květenu a samotné předávání probíhalo 
hned po proběhlé vakcinaci.

Senioři v této nelehké době potřebují cí-
tit, že se na ně myslí, že je nikdo neopustil. 
To se snad v těchto chvílích podařilo.

V. Součková

Kompletní rekonstrukce objektu ZUŠ
a revitalizace zeleně v okolí •

je ve špatném stavu, je rozdvojená s rizi-
kem rozlomení.  Břízy o obvodech kmenů 
45 cm až 132 cm vykazují zhoršující se stav. 
Všechny stromy rostou na prudkém svahu 
pod budovou gymnázia. Důvodem k poká-
cení je i to, že město Tanvald v tomto pro-
storu vysadilo lípu ke 100. výročí založení 
státu. Tyto břízy stíní korunami do prosto-
ru, kde byla památná lípa vysazena.     -red-

Město začne budovat 
další parkoviště •
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Od 1. 1. 2021 již ČEZ Distribuce, a.s. ne-

vylepuje papírová oznámení o pláno-
vaných odstávkách elektřiny a přechází 
na elektronický způsob oznamování. 
Každý zákazník si může sjednat zasílá-
ní upozornění na plánované odstávky 

ke svému odběrnému místu e-mailem 
nebo SMS zdarma na www.cezdistribu-
ce.cz/cs/sluzba. Pro veřejnost jsou in-
formace k dispozici také na webu www.
cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/od-
stavky                                                                 -red-

Město Tanvald v souladu s Pravidly pro mobilní sběr nebezpečných odpadů a ve spolu-
práci s firmou FCC Liberec provede dne 17. 04. 2021 (sobota) mobilní sběr nebezpečného 
odpadu.
Seznam stanovišť a časová rozmezí sběru.
HORNÍ TANVALD
9,00 – 9,10 hod. křižovatka ul. k Dubu a Kostelní
9,15 – 9,25 hod. křižovatka ul. Údolí Kamenice a Valašská (u bývalé kovárny) 
TANVALD
9,35 – 9,45 hod. ul. Radniční u č.p. 559 (u bývalých skokanských můstků) 
9,50 – 10,00 hod. Křižovatka ul. Palackého auStadionu (parkoviště pod sportovní halou)
ŠUMBURK NAD DESNOU
10,05 – 10,15 hod. křižovatka ul. Popelnická a Vítězná
10,20 – 10,30 hod. křižovatka ul. Na Balkáně a Příkrá
10,45 – 10,55 hod. křižovatka ul. Vítězná a Lesní (u autobusové zastávky u Žáků)
ČESKÝ ŠUMBURK 
11,05 – 11,15 hod. ul. Českošumburská u bývalé školy č.p. 68 (křižovatka)
ŽĎÁR 11,35 – 11,45 hod., u bývalé hasičské zbrojnice e.č. 49
 11,50 – 12,00 hod., u střediska TS Žďár 98

Občané města Tanvaldu mohou ve stanovený čas do sběrného vozu bezplatně ode-
vzdat zejména následující druhy odpadů:
• rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn...)     • akumulátory a baterie všech druhů
• zbytky barev, laků, nádoby a štětce se zbytky barev
• zbytky chemikálií (kyseliny a zásady, tmely, lepidla, fotoroztoky...)
• prostředky na ochranu rostlin (pesticidy, herbicidy, insekticidy...)
• olejové filtry, hadry znečištěné olejem, upotřebené oleje
• zářivky, úsporné žárovky, výbojky        • rtuťové teploměry a spínače
• kosmetika        • tlakové rozprašovače        • léky        • nádoby se zbytky škodlivin

Na sběrná místa je zakázáno odkládat odpad mimo stanovenou dobu.
Dále upozorňujeme občany, aby nenosili na stanoviště elektroodpad. Tento je možné 

odevzdat vždy poslední sobotu v měsíci od 8,00 do 11,00 hodin v České ulici, nebo si ob-
jednat bezplatný odvoz větších elektrospotřebičů (televizory, radia, mrazáky, sporáky 
mikrovlnné trouby, myčky, pračky apod.) na tel. 483 369 554.

Drobné elektrospotřebiče (vysoušeče vlasů, varné konvice, žehličky, mixéry, radia, 
přehrávače, kalkulačky apod.) je možné odkládat do kontejnerů na drobný elektroodpad. 
Baterie a malé akumulátory je rovněž možno odkládat do samostatného boxu kontejne-
rů na drobný elektroodpad.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu •

Již v uplynulých vydáních Tanvaldské-
ho zpravodaje se čtenáři mohli dozvědět 
o zvelebování vnitřních prostor tanvald-
ského gymnázia. Konkrétně šlo o investice 
týkající se počítačového vybavení a dále 
též mobiliáře, chcete-li židlí a lavic, v ně-
kolika učebnách a v prostoru multifunkční 
učebny – studovny.

Tento nastolený trend, vnějším podmín-
kám navzdory, má od února 2021 pokračo-
vání v podobě generální obnovy přírodo-
vědné laboratoře ve 2. poschodí budovy. 
Původní a značně zastaralý prostor fyzi-
kální laboratoře dozná absolutní proměny. 
Finanční prostředky na obnovu jsou při-
děleny z projektu Naplňování krajského 
akčního plánu II v rámci projektů Evrop-
ské unie. Stavební práce zajišťuje město 
Tanvald a dodavatelem vybavení je firma 
Školab. Tato firma se věnuje projektování, 

Investice do vnitřního vybavení Gymnázia Tanvald •

Od 15. do 19. února 
si přišli na své hlav-
ně milovníci ságy 
o Harrym Potterovi, 
neboť jsme tento 
týden věnovali jemu 
a celému světu magie 
a kouzel. 

Změnou profilového obrázku na Harry 
Potter tematiku jsme náš kouzelný týden 
odstartovali a dále kouzla a magie prová-
zely všechny předměty. Během angličtiny 
žáci dabovali scénu z prvního filmu o mla-
dém kouzelníkovi, na informatice tvořili 
své vlastní zaklínadlo, o češtině si procvi-
čovali pravidla pravopisu na životním pří-
běhu autorky knih J. Rowlingové, v příro-
dopisu vymýšleli fantastické tvory a jejich 
tělesnou a vnitřní stránku, v matematice 
se řešily záhadné úkoly a v dějepise se do-
konce zabrousilo na temnou notu, protože 
se žáci dozvěděli něco o čarodějnických 
procesech vČechách, a třeba i Žítkovských 
bohyních. 

Celý týden navíc probíhala Výzva, kde si 
žáci mohli např. vyrobit svou vlastní kou-
zelnickou hůlku, napsat fiktivní příběh 
o jedné z postav příběhu či se za jednu po-
stavu převléknout.

A pro největší fanoušky byl připraven 
vědomostní kvíz, do kterého se přihlásilo 
pět vyrovnaných týmů, kterým se nakonec 
všem podařilo umístit na „bedně vítězů“.

Pátek byl dnem v převlecích a je nutno 
říci, že proměny našich učitelek v čaroděj-
nice byly nevídané.

Celý týden byl pro většinu z nás příjem-
ným zpestřením běžné online výuky.

Adéla Šefl ová

Harry Potter
na Masaryčce  •

poradenství a výrobě ucelených učebních 
celků pro laboratoře fyziky a chemie. Mo-
derní laboratorní i demonstrační stoly vy-
bavené otočnými panely mají certifikace 
pro absolutně bezpečný provoz, lidově ře-
čeno jsou „blbuvzdorné“, takže v hodinách 
fyziky již nehrozí zkraty, úraz elektrickým 
proudem, přiskřípnutí se kabelem a další 
nehody. Zde je na místě podotknout, že 
právě celková zastaralost fyzikální labora-
toře z bezpečnostních důvodů již neumož-
ňovala vůbec jakýkoliv provoz laborator-
ních stolů. Další nespornou výhodou bude 
to, že učitelé po zaškolení k provozu nové 
laboratoře získají velmi moderní nástroje 
s bleskurychlou připraveností k výukové-
mu procesu.

Až bude celé dílo realizované, rádi s ním 
čtenáře zpravodaje detailně seznámíme.

IN

ČEZ Distribuce, a.s. mění oznamování plánovaných odstávek elektřiny
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Přípravné práce na stavbu si vyžádaly ještě delší dobu. Teprve 
dne 27. října 1897 se konalo první zasedání stavebního výboru, 
ve kterém zasedali pánové František Rapprich c. k. okresní hejt-
man, Rudolf Vomáčka c. k. vrchní stavební rada z Prahy, Josef Vel-
fl ík c. k. stavební adjunkt, Anton Rössler děkan v Polubném, Josef 
Pochmann starosta obce, Julius Patrmann předseda okresního 
výboru, Alois Panitschka obecní 
radní a Anton Kasper obecní ta-
jemník. Po konstatování ze stra-
ny výboru, že staveniště plně 
vyhovuje, bylo stanoveno, aby 
zadní průčelí presbytáře probí-
halo v přímé linii se zadní stra-
nou průčelí školní budovy. Stav-
ba sama byla na základě dvou došlých ofert zadána 
místnímu staviteli Karlu Pekárkovi za nabídnutý ob-
nos 50 828 zlatých a 45 krejcarů. Zadání stavby bylo 
provedeno v zasedací síni ve školní budově obecním 
zastupitelstvem. Je na místě zmínit, že šumburský 
stavitel Karel Pekárek stavěl velmi kvalitně, měl vel-
mi dobrou pověst, a právě proto získával celou řadu 
stavebních zakázek. Jeho firma postavila mimo jiné 
v roce 1895 i tzv. Četnický dům čp. 299 v Železno-
brodské ulici v Tanvaldu. Ten byl po velkém požáru 
podkrovních prostor a střechy, který vypuknul v od-
poledních hodinách dne 1. září 2014, následně v roce 
2015 komplexně rekonstruován a dnes zdobí příjezd 
do Tanvaldu od Velkých Hamrů.

Dne 2. prosince 1898 se konala na počest 50letého 
jubilea panování Jeho Apoštolského Veličenstva Františka Josefa 
I. velká slavnost. Již v předvečer slavnosti, která byla dvojnásob-
nou oslavou pro obec, poněvadž v tento den se slavilo nejen pa-
novnické jubileum, ale i oslava prvního výkopu na stavbě koste-
la, byla provedena vlajková výzdoba a slavnostní ozáření budov. 
Zvlášť nádherná iluminace byla provedena na staveništi kostela. 
Místo zářilo v podvečer ve všech barvách, což poskytovalo i z dálky 
nádherný pohled. Následujícího dne ráno se shromáždilo obecní 
zastupitelstvo spolu s místními spolky u hostince U Města Milána 
(dnes objekt s obchody v Krkonošské ulici naproti parku s bustou 
prezidenta Masaryka) odkud se v slavnostním průvodu všichni 
vydali na staveniště kostela, kde byl proveden první výkop. Zde 

Trochu historie na pokračování – část druhá •

Okolnosti stavby 
a počáteční roky užívání 

kostela v Šumburku nad Desnou

pronesl starosta Josef Pochmann slavnostní řeč, ve které zdůraz-
nil význam okamžiku. Zejména zdravil školní mládež, neboť je po-
volána dochovat příštím generacím význam tohoto dne. Po zpěvu 
písní školní mládeží chopil se starosta rýče a provedl ve jménu 
Svaté Trojice první výkop rýčem. Potom totéž provedl stavitel kos-
tela Karel Pekárek a svůj počin doprovodil slovy: „S Bohem začíná-

me, tak dílo dobře dokonáme“. 
Nakonec provedl výkop velitel 
veteránů Jáchym Škrabálek, kte-
rý tak učinil se slovy: „Za Boha, 
císaře a vlast“. Tato krátká, ale 
vznešená slavnost byla zakon-
čena za zvuků národní hymny 
a střelby z hmoždířů. Poté se 

všichni účastníci odebrali k slavnostní bohoslužbě 
do Příchovic. Oslavy významného dne byly zakon-
čeny slavnostní hostinou v hostinci U Města Milá-
na. Téhož dne odpoledne se ještě konalo na oslavu 
50. jubilea panování Jeho veličenstva slavnostní za-
sedání obecního zastupitelstva. Bylo přijato usnese-
ní, že bude odeslán holdovací telegram s prosbou, 
aby novostavba kostela směla nést název „Jubilejní 
kostel císaře Františka Josefa I.“. Na tuto nejvyšším 
místům adresovanou žádost dostala obec kladnou 
odpověď. Dne 27. ledna 1899 dostal Šumburk sdě-
lení, že výnosem č. 119 Jeho Excelence a výnosem 
č. 1638 c. k. místodržitele z ledna 1899 se povoluje, 
aby novostavba farního kostela nesla název Jubilejní 
kostel císaře Františka Josefa I. Přípravné práce pak 

již pokračovaly rychlým tempem. 
Dne 5. dubna 1899 se konalo 2. zasedání výboru pro stavbu kos-

tela, na kterém bylo projednáno zahájení stavby. Dne 15. května 
1899 se konalo další zasedání výboru za předsednictví místo-
držitelského rady Františka Rappricha. Byl probrán celý postup 
stavby a usneseno, aby se slavnost položení základního kamene 
uskutečnila dne 4. června 1899. Po skončení schůze se celý výbor 
odebral do Desné, aby se tam zúčastnil vytýčení proponovaného 
filiálního kostela. 
Čerpáno z tzv. Kasperovy kroniky a dostupných dobových zá-

znamů.                                              (Pokračování najdete v příštím čísle)
R. Seidel

Kloboukový, pyžamový, karnevalový 
den... i tak se dají okořenit hodiny distanč-
ní výuky. Můžeme využít různorodých 
klobouků či čepic při slohovém cvičení, 
karnevalový masopust páťáků před moni-
torem počítače je taky prima, zákaz zpěvu 
pro distanci neplatí, tudíž některé zpěvné 
třídy zvesela zpívají a existuje řada dal-
ších motivačních programů, které přispějí 
ke zpestření výuky.

Ani o hodinách matematiky se žáci ne-
nudí. Pan učitel žákům vytváří za pomocí 
Geogebry classroom aplikace – příklady. 
Díky aplikaci učitel vidí každého žáka, jak 
nastavuje výsledek. Žák si pak sám stisk-
nutím tlačítka kontroluje správnost řeše-
ní, nastavuje si různé varianty, je to tak pro 
něho atraktivnější a výhodou je, že se za-
pojí úplně všichni.

Fyzikáři zase vytvářejí hodně poutavá vi-
dea k daným tématům, žáci tak snáze po-
chopí novou látku.

Jiní učitelé se odprostili od frontální vý-
uky a využívají formu skupinovou, žáky si 

týmově rozdělí do místností, kterými pak 
učitel prochází a kontroluje jejich koope-
raci ve skupinách.

Výtvarníci se účastní soutěže pořádané 
střediskem volného času s názvem „Roz-
hlédni se“, s tématem rozhleden a vyhlí-
dek, které, nejenom v našem okolí, rostou 
jako houby po dešti. V letošním roce mo-
hou žáci nejenom malovat a tvořit, ale také 
fotit, vytvářet koláže na PC. Samozřejmostí 
je, že návštěva rozhledny či vyhlídky, musí 
být stvrzená fotografií. Jsme velmi rádi, že 
žáci i při tak dlouhé domácí výuce reagu-
jí na rozmanité výzvy. I sportovní výzva 
„Z lockdownu na Everest“ s využitím ap-
likace Strava je dalším námětem a pobíd-
kou k pohybu. Žáci, pedagogové i rodiče 
mají náš obdiv. Do dalšího období přejeme 
vám všem hodně sil a světlo na konci tu-
nelu, který, doufejme, alespoň pro někoho 
nebude tak dlouhý. Přejeme Vám všem ve-
selé Velikonoce.

Jana Tůmová

Rozmanitost distanční výuky na Sportovce •
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ZŠ Horní Tanvald - ohlédnutí za prvním pololetím v přípravné třídě •
Přehoupli jsme se do druhé půlky škol-

ního roku, a i když je před námi úkolů ještě 
hodně, z dětí jsou již téměř opravdoví ško-
láci. Některé děti si upevnily a doplnily to, 
co již znaly ze školky, nebo od rodičů. Pro 
jiné děti, zvláště ty bez zkušeností s před-
školním vzděláváním, bylo vše nové a ten-
to půlrok pro ně byl vstřebáváním velkého 
množství informací a ,,objevů“.

Každý den trénujeme s tužkou, pastel-
kami i speciálními fixami s pružinovým 
hrotem a různá grafomotorická cviče-
ní děti připravují na psaní v 1. třídě. Ty se 
naučily psací náčiní nejen správně držet, 
ale už také ví, jak se posadit, aby se jim 
lépe tvořilo. Znají názvy barev a většina 
z nich pojmenuje i geometrické tvary. Také 
na obrázcích rozeznají známé druhy ovoce 
a zeleniny a pojmenují domácí i volně ži-
jící zvířátka. Během podzimu a zimy jsme 
s dětmi na vycházkách poznávaly přírodu 
a pozorovaly změny, které v ní probíhají. 
Děti se naučily rozdělit rok na roční ob-
dobí a s Maruškou z pohádky ,,O dvanácti 
měsíčkách“ se seznámily s názvy měsíců 
a dnů. Poznaly ale i další klasické české 
pohádky a naučily se jednoduchá říkadla 
a písničky.

Protože máme možnost využívat počíta-
čovou učebnu, děti již umí zacházet i s PC. 

Nyní využíváme hlavně program na roz-
voj matematické představivosti a v tomto 
programu Matematiky pro nejmenší zvlá-
dají se zvířátky úkoly pro čísla 1-5. Ve třídě 
pak číslice poznávají na tabuli, kartách 
i pracovních listech a dokáží k nim nakres-
lit správný počet obrázků, číslo na prstech 
ukázat a z kartiček sestavit číselnou řadu. 
Mají radost, že už si svou práci zvládnou 
dokonce i samy podepsat. 

Při některých činnostech se osvědčilo 
pracovat v menších skupinkách, a pro-
to je pro nás velkou výhodou přítomnost 
paní asistentky. To nám umožňuje na část 
hodiny děti rozdělit a tím výuku zintenziv-
nit. Důležité je to zvláště v hodinách, kdy 
s paní učitelkou – logopedkou procvičují 

Kdo by před rokem tušil, že při pohledu 
na prázdné školní budovy budeme mít 
chuť zamáčknout slzu a že online vzdělá-
vání se nám stane denním chlebem? 

Děti, které dříve nedočkavě čekaly 
na chvíli, kdy jim rodiče dovolí zapnout 
vytoužený počítač, teď často ani netouží 
ho odpoledne otevřít. O dospělých ani ne-
mluvím.

I ti nejotrlejší odpůrci denní školní do-
cházky přiznávají, že ve chvíli, kdy se ote-
vřou školní třídy, budou skákat radostí. 
Izolace od svých vrstevníků je pro většinu 
dětí opravdu trest.

Ale aby vše nevyznělo příliš pesimistic-
ky, máme tu pro vás postřehy a historky 
z distančního zákulisí:

Humorná chvilka z online výuky
(Bětka Hýsková)

Díky covidové situaci jsme se my, žáci 
ocitli místo ve škole doma - u tabletů, po-
čítačů, telefonů a notebooků, přes které 
máme online výuku. Věc je to zajímavá, 
má mnoho kladných bodů - například 
jsme se výborně naučili pracovat s tech-
nikou - odesílat, kopírovat, vytvářet na PC 
referáty...

Co nám ale chybí je osobní kontakt, mož-
nost popovídat si a zavtipkovat s kamará-
dy, přestože se každý den vidíme přes ob-
razovky tabletů. 

Některým spolužákům však neschází 
humor a neopouští je vtip ani v této si-
tuaci. Zrovna takovým příkladem je můj 
spolužák Jenda, který mě jednoho dne 

Online na Masaryčce (Šumburku) aneb Bez humoru to nejde… •

opravdu rozesmál. Náš milý Jenda si totiž 
vytvořil zajímavou a originální profilovou 
fotografii. Byla na ní roztomilá zvířátka 
z lesa. Jenda ale zvířátka vylepšil a vyměnil 
jim jejich hlavy za jeho hlavu. Takže na mě 
koukal skunk Jenda, srnec Jenda, králík 
Jenda a další zajímaví „lesní Jendové“.

Celou hodinu jsem se nemohla pořádně 
soustředit, neustále jsem doslova zírala 
na Jendovu novou profilovou fotografii, 
která mě neustále rozesmívala.

Ještě že máme mít vypnuté mikrofony! 
Doufám, že kamarád Jenda zase brzy 

něco vtipného vymyslí.

Problémy s připojením
(Eliška Borovská)

Na začátku domácí výuky to vůbec neby-
lo lehké. Chodili jsme z místnosti do míst-
nosti a hledali signál. Byli jsme z toho úpl-
ně vedle, hlavně mamka. Rozhodli jsme 

se pozvat bráchu, aby nám poradil. Byla 
to sranda - brácha nám poradil. Muselo 
se koupit nové připojení i přístroj, mamka 
se chytala za hlavu. Když jsme to konečně 
zvládli, zas nešel mikrofon. Mamka řekla, 
že jestli to takhle půjde dál, proletí oknem. 
Ne mamka, ale notebook…

Smůla na onlinovce
(Fanda Koldovský)

Připojil jsem se na onlinovku. Spadla mi 
tužka. Když jsem ji chtěl zvednout, praštil 
jsem se o stůl. Pak jsem se koukl do počí-
tače a všichni už něco psali. Já nevěděl, co 
mám dělat, tak jsem předstíral, že něco 
píšu. Jenže učitelka se mě zeptala, kolik 
jsem našel slov. Dělal jsem, jako že jsem 
na WC. Dostal jsem minus za práci v hodi-
ně - jako vždycky…

Naše online vyučování
(Áďa Oberhofnerová)

Před rokem, na začátku online doby 
jsme si museli stáhnout aplikaci Teams. 
Nikdo to neuměl, byla to pro nás novin-
ka. Měli jsme se naučit připojit do hodiny, 
odevzdávat úkoly…

„Sekali jsme se“, každý měl zapnutý mik-
rofon, takže bylo slyšet, co se u nich doma 
děje, často byli vidět na kamerách souro-
zenci a rodiče spolužáků…

Dnes je všechno jinak - sice nemůžeme 
chodit do školy, ani moc vídat kamarády, 
ale vše špatné je pro něco dobré - naučili 
jsme se pracovat online.

Milena Šostková

řeč a napravují špatnou výslovnost hlásek. 
Možnost věnovat se individuálně každému 
žákovi je v tomto případě velkou výhodou.

Ale ne vždy se nám všechno daří tak, jak 
bychom chtěli. Zatím se například potýká-
me s rozlišením pravé a levé strany, a ku-
podivu také s některými jmény spolužáků. 
Patnáct jmen není tolik, ale jsou mezi nimi 
i jména méně obvyklá a ta se některým 
dětem obtížně zapamatovávají. Ale na to 
a na spoustu jiných zajímavých a zábav-
ných činnosti máme ještě několik měsíců. 
Proto jistě všechno zvládneme tak dobře, 
jako dosud. 

Hana Svobodová, třídní učitelka

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238 (Horní Tanvald)
oznamuje otevření

PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
- s logopedickým zaměřením -
ve školním roce 2021/2022

Jedná se o třídu pro děti od 5 let a pro děti s odkladem školní 
docházky, docházka je zdarma.

Výchovně – vzdělávací program bude zaměřen především na:
• Rozvoj dovedností nutných pro úspěšný start v 1. třídě ZŠ
• Logopedickou péči (náprava a rozvoj řeči)
• Trénink jazykových schopností dle Elkonina a program

Maxík
• Vhodné pro děti cizinců, které neovládají češtinu

Termín přihlášek je do 30. dubna 2021
Informace na tel. 483 394 085 nebo na reditel@zshortan.cz
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Co projednala rada města  •
Výběr z usnesení
jednání rady konaného dne 10.02.2021
■ RM schvaluje Smlouvu příkazní mezi 
městem Tanvald a Ing. Luďkem Sucho-
melem, MBA na zajištění kompletního 
zpracování projektové žádosti pro získání 
dotace na projekt „Pumptrack Tanvald“ dle 
předloženého návrhu. 
■ RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě 
č. 17-99-G025-0 o zavedení a provádění 
systému řízení bezpečnosti dětského hři-
ště mezi městem Tanvald a společností 
Hřiště hrou s.r.o., se sídlem Sobotecká 810, 
Turnov dle předloženého návrhu.
■ RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě 
o pronájmu nebytových prostor umístě-
ných v objektu č.p. 579, ul. U Školky, Tan-
vald mezi městem Tanvald a Rodinným 
centrem MAJÁK, se sídlem U Školky 579, 
Tanvald dle předloženého návrhu.
■ RM:
1/bere na vědomí žádost paní Mgr. Ivany 
Stěhulové o uvolnění z funkce ředitelky 
Základní školy Tanvald, Sportovní 576, pří-
spěvková organizace, ke dni 31.07.2021;
2/ v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon) a v soula-
du s § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkurzního řízení a kon-
kurzních komisích vyhlašuje konkurz 
na obsazení pozice ředitele/ředitelky Zá-
kladní školy Tanvald, Sportovní 576, příspěv-
ková organizace dle předloženého návrhu.
3/ v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 a § 2 
odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkurzního řízení a kon-
kurzních komisích jmenuje konkurzní 
komisi pro konkurzní řízení na obsazení 
pozice ředitele/ředitelky Základní školy 
Tanvald, Sportovní 576, příspěvková orga-
nizace (viz příloha) ve složení:
Předseda: Mgr. Antonín Bělonožník
Členové: RNDr. Jaroslav Týl
Mgr. Pavla Křepelková
Mgr. Věra Kudličková Dušková
Mgr. Libor Rygál
Mgr. Renata Rychetská
Mgr. Lenka Pechoutová
Mgr. Olga Borlová

Výběr z usnesení
jednání rady konaného dne 19.02.2021
■ RM schvaluje Smlouvu na zpracování 
žádosti o dotaci a manažerské řízení pří-
pravy projektu na akci MMR – POV 2021 
– DT 117D8220E – Rekonstrukce a pře-
stavba veřejných budov – „Kompletní re-
konstrukce objektu č.p. 301, ZUŠ, Tanvald“ 
mezi městem Tanvald a Ing. Davidem Plíš-
tilem, Ph.D., IČ: 66992354, Za Stadionem 
3842, 276 01 Mělník dle předloženého ná-
vrhu.

Výběr z usnesení
jednání rady konaného dne 03.03.2021
■ RM schvaluje vybudování naučné 
stezky podél řeky Kamenice a uvolnění 

finančních prostředků na výrobu a insta-
laci 6 panelů s texty v hodnotě 80.000 Kč 
a rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
8/2021.
■ RM vydává záměr na propachtová-
ní pozemků: části pozemkové parcely č. 
395/2 (trvalý travní porost) o výměře 17990 
m2, pozemkovou parcelu č. 395/26 (trvalý 
travní porost) o výměře 3020 m2, pozem-
kovou parcelu č. 399/6 (trvalý travní po-
rost) o výměře 3866 m2, pozemkovou par-
celu č. 409/5 (orná půda) o výměře 2997 
m2, části pozemkové parcely č. 409/15 (tr-
valý travní porost) o výměře 7142 m2, po-
zemkovou parcelu č. 409/25 (orná půda) 
o výměře 2673 m2, pozemkovou parcelu 
č. 422/1 (trvalý travní porost) o výměře 
3873 m2 - vše v katastrálním území Tan-
vald panu Františku Berkovi, IČ 69282706, 
Údolí Kamenice 610, Tanvald za účelem 
provozování zemědělské činnosti – sekání 
travních porostů.
■ RM projednala žádost pana B. a sou-
hlasí s realizací projektu „Alej od kravína 
ke stáji a Severní alej“, v rámci kterého 
bude provedena výsadba 19 ks stromů 
na pozemkové parcele č. 832/3, 8 ks stro-
mů na pozemkové parcele č. 810 a 2 ks 
stromů na pozemkové parcele č. 781/5 vše 
k.ú. Tanvald.
■ RM ve věci poskytnutí peněžitých darů 
z rozpočtu města organizacím v roce 2021:
1/ schvaluje poskytnutí peněžitých darů 
z rozpočtu města Tanvald následujícím 
subjektům v roce 2021 takto: 
• Myslivecký spolek Tanvald, z.s. ve výši 

10.500 Kč
• 3. ZO ČSZ Tanvald ve výši 4.200 Kč
• TAJV, z.s. Poděbrady, ve výši 1.000 Kč 
• Český svaz včelařů, o.s. Tanvald ve výši 

4.200 Kč
• ŠSK při Gymnáziu Tanvald ve výši 

14.000 Kč
• Nadační fond severočeských olympio-

niků Jablonec nad Nisou ve výši 2.100 Kč
• p. O. ve výši 4.200 Kč
• ČMMJ, z.s. Okresní myslivecký spolek 

ve výši 1.000 Kč
• Jezdecký klub Tanvald, z.s. ve výši 

3.500 Kč
• SOSHIKI, klub bojových umění a sportů 

Tanvald, z.s. ve výši 14.000 Kč
• Společnost pro podporu lidí s mentál-

ním postižením v české republice, o.s., 
Sluníčko ve výši 7.000 Kč

• JIZERKY PRO VÁS obecně prospěšná or-
ganizace, Kořenov ve výši 7.000 Kč

• paní Z. ve výši 3.500 Kč
2/ schvaluje rozpočtové opatření č.7/2021
3/ schvaluje Darovací smlouvy o poskyt-
nutí peněžitých darů č. 11/2021 –23/2021 
dle předložených návrhů.
■ RM na návrh tajemníka MěÚ jmenuje 
paní Evu Fidrovou vedoucí správního od-
boru MěÚ Tanvald s účinností od 08. 03. 
2021.
■ RM na návrh tajemníka MěÚ jmenuje 
pana Karla Kucha vedoucím odboru dopra-
vy MěÚ Tanvald s účinností od 08. 03. 2021.

Pozvánka 
na zasedání zastupitelstva

Jednání zastupitelů města ve velké 
zasedací místnosti radnice by se mělo 
uskutečnit ve středu 21. dubna od 16 
hodin. Vzhledem k situaci bude tato 
informace upřesněna na webu města 
a ve výloze infocentra.

Oznámení o konání sčí-
tání lidu, domů a bytů 
v roce 2021

Sčítání 2021 začíná rozhodným oka-
mžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.

Do 9. 4. 2021 má každý možnost se-
číst se online prostřednictvím elek-
tronického formuláře na webu www.
scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou po-
vinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit 
a odevzdat listinný formulář.

Kontaktními místy pro Sčítání 2021 
k vyzvednutí prázdných nebo ode-
vzdání vyplněných listinných sčíta-
cích formulářů jsou pracoviště České 
pošty, s. p. nebo Českého statistického 
úřadu určená pro veřejnost.

Kontaktním místem v této oblasti je 
pobočka České pošty Tanvald, Poštov-
ní 273, tel. 954 246 841

-red-

■ RM souhlasí s pokácením 1 pěnišní-
ku na ploše cca 3 m2, 3 javorů - více kme-
nů a náletové zeleně po obvodu pozemku 
v celkové ploše cca 80 m2, nacházejících se 
na zahradě Základní umělecké školy Tan-
vald, na pozemkových parcelách č. 223/7 
a 224/1, vše k.ú. Tanvald, dle předloženého 
návrhu odboru rozvoje a KV v souvislosti 
s akcí „Kompletní rekonstrukce objektu 
č.p. 301 ZUŠ Tanvald“ s tím, že dřevo bude 
prodáno dle platného ceníku.
■ RM souhlasí s pokácením 1 jívy a 7 bříz 
nacházejících se pod gymnáziem, na po-
zemkové parcele č. 223/4 v kú Tanvald, dle 
předloženého návrhu odboru rozvoje a KV 
s tím, že dřevo bude prodáno dle platného 
ceníku.
■ RM souhlasí s pokácením 3 bříz, 2 
modřínů a 1 borovice nacházejících se 
v blízkosti plánovaného parkoviště v uli-
ci Větrná, na pozemkové parcele č. 375/1 
v kú. Tanvald, dle předloženého návrhu 
odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude 
prodáno dle platného ceníku.
Upraveno podle obecného nařízení o ochra-
ně osobních údajů.
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V dubnu 2021 oslaví životní jubileum

Srdečně blahopřejeme oslavencům
Pokud si někdo nepřeje být uveden v TZ, 

stačí zavolat na tel.: 483 369 671
(Pozor na termín uzávěrky TZ!)

Anna Seidlová
Anna Beranová
Naďa Soukupová
Jiří Šourek
Jan Petříček
Helena Růžičková
Ludmila Řebeňáková
Helena Tůmová
Ivana Macháčková
Jana Reimannová

Ilja Vulterýn
Věra Smejkalová
Věra Hoff manová
Jan Daniel
Jiřina Šilhánová
Miroslav Hloušek
Karel Popr
Anna Bláhová
Irena Poláková
Marie Mevaldová

Radomíra Vacková
Helena Beranová
Jiří Lukáš
Dana Nývltová

avencům
eden v TZ,

Dana Nývltová

Jisté Velikonoce 2021? •
Jisté je, že bude jarní období, otázkou je 

počasí. Nejisté je, jaké bude ve světě nebez-
pečí nákazy pandemie. Nejisté je, zda bu-
dou platit omezení vládními opatřeními. 
Loni jsme slavili tyto svátky v uzavřených 
kostelích jako jednotlivci. Ostatní sledovali 
v přenosech on line. Lidé během jednoho 
roku přišli o mnoho dosavadních jistot 
včetně té nejpodstatnější - jistoty zdraví 
a života. Jistot, které jsme si zvykli brát jako 
samozřejmost. Víc zvažujeme, že se jedná 
o příležitost a dar života, schopností, pří-
ležitostí i zdraví. Sám život není samozřej-
mostí, může se stát výbornou příležitostí, 
a to i pro ty, kdo se nenarodili do šťastné 
rodiny a neměli to v životě lehké a neza-

žili vždy plnost životního prostoru a svo-
body. To dokazují životy známých svatých, 
ale i zkušenosti mnohých z nás. Prodírá-
me se a bojujeme, vidíme nejen sebe, ale 
jde nám i o druhé. Chceme uskutečnit 
své dobré plány a být tam, kde je nás tře-
ba v omezenosti našeho pobytu na zemi. 
Velikonoce jsou pro křesťany, a třeba i pro 
hledající svátky života. Slavíme přece 
Vzkříšení. Věříme v život v plnosti, kterou 
si nedovedeme nyní představit, protože 
oko nevidělo... a na mysl lidskou nevstou-
pilo, co může čekat ty, kdo mají rádi život 
i ty druhé kolem sebe. Žijeme nadějí, vírou 
a láskou.

P. Pavel Ajchler, duchovní správce

Květná neděle Sobota 27. 3. V. Hamry Křížová cesta 16.30, 
 Průvod s kočičkami a mše s pašijemi 17.00
 Neděle 28. 3. Šumburk 9.00, Albrechtice 11.00, H. Maxov 15.00
Zelený čtvrtek 1. 4. Památka Poslední večeře: Šumburk 17.00
Velký pátek 2. 4. Křížová cesta aobřady spašijemi - Velké Hamry 15.00, Šumburk 17.00
Bílá sobota 3. 4. Šumburk od 9 do 17 h. možnost adorace, 20.00 Slavnost Vzkříšení
Neděle  4. 4. Boží hod velikonoční: Smržovka 9.00, Albrechtice 11.00, 
 Hor. Maxov 15.00,V. Hamry 17.00
Pondělí velikonoční Horní Tanvald 9.00, Jos. Důl 11.00

Za spolek, farnost i město Tanvald zveme všechny kolemjdoucí k návštěvě hornotan- 
valdského kostela, který bude otevřen od Zeleného čtvrtku až po Velikonoční pondělí 
vždy od 14 do 16 hodin, kromě Velkého pátku, kdy bude otevřeno od 13 do 15 hodin. Může-
te se těšit na velikonoční výzdobu kostela i výstavu prací dětí ze Střediska volného času 
Tanvald.

Vyklízecí práce na půdě se pomalu blíží svému konci. Vypadá to, že peníze z transpa-
rentního účtu vyjdou na zaplacení těchto prací velmi těsně, proto budeme rádi za jaký-
koliv příspěvek. Velmi děkujeme Technickým službám Tanvald za kontejnery a likvidaci 
odpadu. Vidíme, že společnými silami se dílo postupně daří. Co nás čeká dál? Budeme 
potřebovat zjistit stav dřeva a projekt na opravu, který vypracuje jako sponzorský dar 
architektonicko–projekční ateliér 2MAD s.r.o. v zastoupení Ing. Pavlem Nechanickým. 
Číslo transparentního účtu je: 123-2832790227/0100. Přispět můžete i hotovostí do po-
kladničky v kostele. Všem dárcům děkujeme.                                                       Daniela Šebestová

Římskokatolické bohoslužby o velikonocích •

Krom toho, že od 1. 3. se učí na dálku již 
všechny ročníky, probíhají současně i dal-
ší činnosti.

Pro Liberecký kraj škola zajišťuje hlídá-
ní dětí ve věku 2 – 13 let pro rodiče vybra-
ných profesí. Toto hlídání v době od 6,00 
do 20,00 obstarávají převážně vyučující 
výchov, vychovatelky ve ŠD a asistentky 
pedagoga. Někteří z těchto pedagogů za-
jišťují i půjčování potřebné ICT techniky 
(mezi děti jsme zapůjčili 32 tabletů a dal-
ších 5 NB). V době, kdy chodily do školy 1. 
a 2. třídy, měli na starosti dohledy o pře-
stávkách, vycházky dětí a pomoc při hodi-
nách v PC učebně.

I v tomto období dětem pomáhají asis-
tentky pedagoga, které individuálně pra-
cují s dětmi se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Individuální péči pomáhá za-
jistit speciální pedagožka, která poskytu-
je nejen on-line hodiny, ale také osobní 
individuální konzultace ve škole. Tyto na-
bízíme i dalším žákům ohroženým neú-
spěchem, ale nejen jim. Ve všech třídách 
pracují jako “styční důstojníci” třídní uči-
telé, kterým je připravena poskytnout po-
moc výchovná poradkyně i vedení školy.

Ve škole také probíhají opravy a úpravy 
prostor - učebna VV, dílny pro keramiku, 
vybavení PC ve sborovně i dalších místech 
školy, připojení k optickému kabelu, insta-
lace nových šatních skříněk, jarní výzdoba 
školy a další práce.

Ivana Müllerová

Co se děje
na Sportovce •
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Programová nabídka:
www.centrumajak.cz
Facebook: 
Rodinné centrum Maják, 
Tanvald

Na našem webu najdete mimo jiné in-
formaci, že jsme hrdým členem Sítě pro 
rodinu. Pojďme si tuto organizaci trochu 
představit.

Síť pro rodinu, z.s. (Síť mateřských cen-
ter o.s.) vznikla v roce 2002 na základě 
dlouholeté neformální spolupráce ma-
teřských center. Posiluje občanský život 
komunity, hodnotu rodiny a mezigene-
račních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou 
a otcovskou roli ve společnosti, podpo-
ruje právní ochranu rodiny, mateřství 
a rovných příležitostí pro všechny, usiluje 
o zdravý život ve zdravém prostředí. 

Síť pro rodinu ve spolupráci se svými 
členskými mateřskými centry pořádá 
v průběhu pěti jarních týdnů společen-
ské akce pro veřejnost, prostřednictvím 
kterých chce posilovat hodnotu rodiny 
ve společnosti. Vychází se z toho, že kaž-
dý rok v jarních týdnech mateřská centra 
po celé ČR pořádají tradičně akce spojené 
s významnými dny, které jsou zaměřené 
na rodinu a její členy – Den matek, Mezi-
národní den rodiny, Den dětí, Den otců.

Jedná se o společné setkání rodin a spo-
lečné sdílení času mimo virtuální realitu. 
Nezáleží na programu, který se na setkání 
bude odehrávat. Takže může jít o zahradní 
slavnost, stejně tak jako například pohád-
kový les, rodinný výlet, jarmark, sportov-
ní či jiné soutěže, divadelní představení, 
koncerty, workshopy a podobně. V roce 
2019 byl sjednocujícím prvkem těchto akcí 
klobouk.

Jak jsme slavili v Tanvaldě
Mimo jiné akce, které jsme do Festivalu 

rodiny přihlásili, jsme v našem centru po-
řádali zahradní kloboukovou slavnost. Pro-
gram byl sestaven tak, aby si na své přišla 
opravdu celá rodina. Maminky a babičky 
vyráběly s dětmi papírové klobouky všech 
tvarů, barev a velikostí. Pro tatínky jsme 
měli připravenou venkovní dílnu, kde vy-
ráběli pro Maják věšáček na klíče, a hlavně 
activity board, který je v centru velmi ob-
líbeným objektem zájmu naší malé klien-
tely. Za odměnu se tatínkové občerstvovali 

Dění v Rodinném centru Maják Tanvald •

Na závěr letošní zimy přišly velké mra-
zy, a tak i přírodní kluziště ve sportovním 
areálu u školy Na Výšině mělo, díky skvělé 
práci ledařů, velmi dobrý led.

Jana Přibylová využila vstřícného pří-
stupu pana starosty a paní ředitelky školy 
a několikrát si na tanvaldském ledu zatré-
novala, protože jak známo, všechna krytá 
kluziště v republice byla pro krasobruslaře 
uzavřena.

Jana stále věří, že se situace s covidem 
zlepší a že se mistrovství světa v Obert-
sdorfu v letošním roce uskuteční, a tak 
uvítala možnost kromě tréninku si úspěš-
ně vyzkoušet svůj nový závodní kostým 
– viz foto.

FP

Kluziště v Tanvaldě •

sponzorskými dary z nedalekých pivovarů 
a oslavili tak s námi Den otců. Všichni se 
pak mohli zvěčnit ve foto koutku, který pro 
nás vytvořila jedna z maminek.

V roce 2020 bylo motto: S námi kvete ka-
ždá rodina. Tentokrát jsme akci pojali jako 
stopovanou. Připravili jsme ji uprostřed 
sídliště, v blízkosti centra a trasa byla krát-
ká a připravená tak, aby ji zvládly i opravdu 
malé děti a maminky s kočárky. Na cestu 
jsme se vybavili pastelkami a pracovním 
listem. Vyrazili jsme podle fáborků a hle-
dali velké papírové květiny ukryté v trá-
vě. Stejnou barvou, jakou měla nalezená 
květina, si děti vybarvily obrázek na svém 
pracovním listě. Cesta končila na zahradě 
MŠ, kde děti ve křoví objevily poklad. Poča-
sí nám přálo, omezení v tu dobu nebyla tak 
přísná, takže jsme na zahradě ještě dlouho 
poseděli a děti si pohrály.

Jaký bude Festival rodiny v roce 2021?
Síť pro rodinu stála před rozhodnutím 

Festival rodiny kvůli mimořádným opat-
řením a kvůli nejistotě, co bude kdy povo-
leno, zcela zrušit. Nakonec si ale řekli, proč 
festival nepojmout jinak! Termín a motto 
zůstávají, mění se formát! Využijeme mož-
ností moderních technologií, dáme Festi-
valu rodiny on-line formát a budeme ak-
tivity prezentovat na webových stránkách, 
na Facebooku, Youtube a dalších virtuál-

ních místech. Festivalové aktivity budou 
zahrnovat prezentace, jak se mateřská 
centra zapojila v období omezené činnos-
ti do pomoci potřebným, on-line aktivity, 
soutěž pro mateřská centra a rodiny, re-
álná festivalová setkání, pokud je pod-
mínky mimořádných opatření umožní.
Takže sledujte náš web a facebookovou 
stránku.

Zuzana Koldovská,
zdroj informací https://sitprorodinu.cz

Příměstské tábory v Majáku
V polovině února jsme vyhlásili termíny 

pro příměstské tábory 2021. O tuto službu 
rodinám je velký zájem a některé turnusy 
byly obsazené během několika hodin. Le-
tos se děti mohou v rozmezí 12.7. až 20.8. 
těšit na tato témata: Po stopách indiánů, 
Poznáváme přírodu, Sportovní hrátky, Ši-
kovné ruce, Týden dobrodružství a Spor-
tovní týden. Doufáme, že situace bude ta-
ková, aby se tábory mohly realizovat.

Péče o pěstounské rodiny, doprovázení 
a poradenství pro ohrožené rodiny v MDC 
Maják:
Klíčová pracovnice: Bc. Andrea Josífková, 
tel. 739 080 722, pondělí, čtvrtek 8:30 – 
11:00 hod.
Doprovázející pracovník ohrožených ro-
din: Mgr. Michaela Fričová, tel. 731 653 868
Poradna pro ohrožené rodiny vždy ve stře-
du 9:00 - 11:00 hod: Mgr. Libuše Rydvalová, 
tel. 774 825 085

Sbírka MAJÁK PRO MARUŠKU VOTRUBO-
VOU pokračuje.

Pokladnička je nyní umístěna v prodejně 
HG Market (dříve Maja), Krkonošská 363, 
nebo můžete přispět na transparentní 
účet 286015899/0300. Za jakýkoliv pří-
spěvek srdečně děkujeme. Pro potvrzení 
o daru při větším obnosu nás kontaktujte 
na info@centrumajak.cz.



– 9 –

Tanvaldský zpravodaj duben 2021

Dění ve Středisku volného času Tanvald •

Kvůli vládním opatřením jsou dveře SVČ 
pro děti stále zavřené. Doufáme, že článek 
v červnovém zpravodaji už budeme za-
čínat daleko optimističtějšími zprávami, 
dříve to bohužel zřejmě nebude, což nás 
moc mrzí.

Pokračujeme tedy v online aktivitách 
pro děti a „samoobslužných“ venkovních 
hrách. Sněhovou výzvu jsme vyměni-
li za Medvědí, v rámci které připravuje-
me řadu zábavných, tvořivých, hudeb-
ních i sportovních aktivit. Jednou z nich 
je kupříkladu turistická akce S medvědy 
za medvědy. Po atraktivních turistických 
bodech v okolí (např. Šulíkova skála, hřiš-
tě u Parkhotelu, Riedlova hrobka, Špička, 
Bramberk atd.) jsme rozmístili zalamino-
vané obrázky plyšových medvědů. Každý 
z nich má na zadní straně drobný úkol. Děti 
chodí se svými plyšovými medvídky tyto 
obrázky hledat, splní úkol, s medvědem se 
vyfotí, a když nám foto pošlou, zařazujeme 
je do slosování o medvědí odměny, které 
jsme vytvořili (medvědí polštářek, obrá-
zek z překližky – kreativní vyšívací sada…). 
Chceme tak kluky a holky motivovat k pro-
cházkám na čerstvém vzduchu a pohybu.

Ke stejnému účelu slouží i Lesní hraní, 
které už je nějaký čas instalované na bý-
valé bobovce. Nyní tuto hru inspirova-
nou lesními zvířaty najdete i v lesoparku 
na Smržovce, v parku v Horním Polubném 
a chystáme se ji umístit také do Desné 
a okolí Velkých Hamrů. Lesní hraní máme 
též k prodeji v kapesní podobně v látkovém 
sáčku, můžete si ho brát s sebou do příro-
dy a zpestřit si tak výpravy ven.

V Tanvaldě si nyní můžete vyzkoušet 
i novou venkovní hru na téma Velikono-
ce. Je vedena dvěma směry – od SVČ k ta-
nvaldské radnici a směrem na Šumburk. 
Součástí každé trasy bude sedm zastavení 
(7 překližkových kraslic se zajímavostmi 
o těchto svátcích a úkolem, díky kterému 
budou účastníci získávat odpovědi do kří-
žovky). Každý, kdo trasu absolvuje, vyluští 
tajenku a doručí nám ji (v papírové podo-
bě do schránky SVČ nebo elektronicky), 
obdrží drobnou odměnu. Kdo zdolá obě 
trasy, zařadíme ho do slosování o batůžky, 

které pro tuto příležitost šijeme. Veliko-
noční stezka je zajímavá nejen pro děti, ale 
i pro dospělé.

Oblíbenými se také staly kreativní sady, 
které pro děti připravujeme k vyzvednutí 
a dotvoření doma. Po srdíčkovém polš-
tářku a překližkovém sněhulákovi či ke-
ramické hlíně k tvoření velikonočních 
dekorací (pro děti z kroužků) jsme přišli 
s nabídkou kreativní sady na ušití zajíčka 
(hračka/velikonoční dekorace), kterou je 
možné si u nás v SVČ vyzvednout.

Dalším „březnovým děním“ v SVČ byla 
příprava prodejní velikonoční výstavky 
v kostele v Horním Tanvaldě. V období Ve-
likonoc si v květinově vyzdobeném kostele 
budete moci zakoupit jarní textilní a kera-
mické dekorace, mýdla či dekorace vyrá-
běné technikou Tiff any. Akci pořádá spolek 
Zachraňme tanvaldské kostely a bude se 
odehrávat v podobném duchu jako prosin-
cové Adventní zastavení, srdečně zveme.

Také bychom rádi připomněli naši letošní 
výtvarnou a fotografickou soutěž na téma 
Rozhlédni se aneb Rozhledny a vyhlídky 
našeho kraje. Obvykle se děti do soutěže 
zapojují prostřednictvím škol, což je v sou-
časné koronavirové situaci problém. Proto 
bychom kluky a holky chtěli vyzvat, aby své 
práce tentokrát vytvořili doma a doručili 
nám je do SVČ sami, děkujeme. Ze soutěž-
ních prací pak uspořádáme výstavu a nej-
zdařilejší dílka odměníme.

Protože pevně věříme, že v létě už bude-
me moci fungovat v běžném režimu, po-
stupně zpřístupňujeme na našem webu 
www.svctanvald.cz přihlašování na tábo-
ry. Jak na pobytový, který se letos odehraje 
v Horním Podluží, tak příměstské – tra-
diční (Toulavá bota, vědecký tábor, tábor 
pro kutily, šicí a výtvarný tábor…) i novin-
kové (Hurá do Afriky! – prožitkové tvoření 
a muzicírování, týdenní dopolední Čurbes 
herna pro nejmenší s maminkami). Tak 
neváhejte a hlaste se..:)

Závěrem bychom chtěli moc poděkovat 
všem šikovným klukům a holkám (a rodi-
čům), kteří se zapojují do našich online ak-
tivit či venkovních her, posílají nám fotky 
nebo obrázky i milé řádky o tom, jak si to 
užili a že je to baví. Moc nás to těší a vlévá 
nám to „krev do žil“ pro další práci „pro děti 
bez dětí“, která je pro nás nová a tak trochu 
zvláštní. Už se moc těšíme, až se k nám 
děti opět nahrnou a místnosti „domečku“ 
ožijí obvyklým cvrkotem. 

Za SVČ Alena Bartovská

Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, 
jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.

Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit 
řadu věcí, například, k čemu má daný po-
zemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň 
plánujete starat. Představit si, jaký bude 
strom v dospělosti i jaký bude mít vliv 
na své okolí. Každá dřevina má totiž spe-
cifické nároky. Některé preferují vyšší vlh-
kost, jiné jsou suchomilné, či světlomilné. 
To vše je při navrhování potřeba zohlednit.

Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, ne-

měli byste zde vysazovat jedovaté druhy, 
konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost 
výběru druhů by měli věnovat také alergi-
ci. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby jsou silné 
alergeny a na jaře by si zahrady moc neu-
žili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda 
se výsadba do daného místa hodí z širšího 
kontextu. Například akát, který pochází ze 
Severní Ameriky, se v podmínkách České 
republiky velmi dobře šíří a vytlačuje pů-
vodní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní 
druhy je tedy nevhodné.

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také 

na to, aby byly dodrženy všechny zákon-
né povinnosti. Občanský zákoník říká: 
„Nestanoví-li jiný právní předpis nebo 
neplyne-li z místních zvyklostí něco jiné-
ho, platí pro stromy dorůstající obvykle 
výšky přesahující 3 metry jako přípustná 
vzdálenost od společné hranice pozemků 
3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.“ 
Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být 
dostatečně široký, aby nebyla tato povin-
nost porušena. Případně si musíte zajistit 
souhlas vlastníků okolních pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vy-

žaduje peníze a čas. Ucelené informace 
o tom, co organizace takové výsadby ob-
náší, včetně odkazů na finanční zdroje, 
najdete na webu sazimebudoucnost.cz. 
Tam si můžete stáhnout i podrobné manu-
ály, jak stromy sázet a jak o ně po výsadbě 
pečovat. Na webu najdete také informace 
o možnostech finanční podpory výsadeb.

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. 

K tomu slouží centrální registr stromů 
na webu Sázíme budoucnost. Zaregis-
trovat do něj výsadbu může každý, kdo 
od roku 2019 vysadil stromy mimo les. 
Po zaregistrování se strom přidá na inter-
aktivní mapu a započítá se mezi nové stro-
my vysazené v naší krajině a v obcích.

Díky tomu získáváme unikátní přehled 
o druzích a počtech stromů vysazených 
v ČR a můžeme měřit dopad společného 
úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárod-
ní úrovni neexistují žádné souhrnné pře-
hledy o kácení a sázení stromů. Registrace 
nově vysazených stromů je proto velmi 
důležitá.

Anna Poledňáková, PR koordinátorka 
iniciativy Sázíme budoucnost

Jak na výsadbu stromů
na vlastním pozemku •
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Na jaře před 20 lety bylo po rekonstrukci
slavnostně znovuotevřeno městské kino •

Tanvaldské kino na konci minulého tisí-
ciletí stálo před otázkou, co s ním dál bude.

Kino mělo zastaralý a dožitý interiér, ne-
pohodlné sezení, nevyhovující elektroin-
stalaci a ozvučení sálu, chybělo zázemí pro 
koncerty a divadlo. Klesala návštěvnost 
a k znovuoživení městského kina a vy-
tvoření jeho víceúčelové funkčnosti bylo 
třeba ze strany města udělat zásadní roz-
hodnutí. Město intenzivně hledalo schůd-
né řešení obnovy kina jako víceúčelového 
kulturního zařízení. Pro vysoké náklady 
přesahující částku 60 milionů korun byla 
zavržena velkorysá architektonická studie 
přestavby celého objektu na multifunkční 
kulturní zařízení. Z dnešního pohledu na-
štěstí učinilo tehdejší zastupitelstvo roz-
hodnutí pustit se do celkové rekonstrukce 
městského kina včetně přístavby šaten 
a sociálního zařízení pro účinkující. K to-
muto rozhodnutí vedly zastupitelstvo ne-
jen nižší náklady než na přestavbu celého 
objektu, ale i názory části odborníků za-
chovat původní ráz objektu, jeho interiéru 
a kinosálu. Velká rekonstrukce za 18 milio-
nů korun z vlastních prostředků města za-
čala být realizována v roce 2000. Kino bylo 
slavnostně znovu uvedeno do provozu při 
druhém koncertu Tanvaldského hudební-
ho jara v roce 2001. Rekonstruované kino 
se zvukem dolby stereo, pohodlným se-
zením, obnoveným interiérem, s jevištěm 
a zázemím vyhovujícím pořádání koncer-
tů a divadelních představení mělo velmi 
kladný ohlas u veřejnosti.

Začátkem roku 2009 si vedení města 
stále více uvědomovalo nezbytnost digita-
lizace městského kina. V té době u nás ješ-
tě nebylo běžné digitalizovat jednosálová 
kina, a už vůbec ne ve městech velikosti 
Tanvaldu. Přesto padlo ve velmi krátké 
době rozhodnutí kino digitalizovat. Před-
nosti digitalizace kina prezentovala přímo 
v kině v Tanvaldě firma AV Media Praha. 
Ve formátu 3D byl předveden úchvatný 
animovaný film Cesta na měsíc, který 
pro plnou digitalizaci nadchnul veřejnost 
i zbytek váhajících zastupitelů města.

V létě roku 2009 tak bylo městské kino 
v Tanvaldě digitalizováno a od té doby 
umožňuje moderní projekci v digitál-
ní kvalitě 2D a 3D. Kino Tanvald se začalo 
řadit ke špičkovým jednosálovým kinům 
a bylo vůbec jedním z prvních jednosá-
lových kin, která v ČR byla digitalizována. 
Na digitalizaci a další úpravu kina vynalo-

žilo město v roce 2009 za finanční podpo-
ry Libereckého kraje přes 4 miliony korun. 
Včasná digitalizace městského kina se 
s ohledem na velmi rychlý přechod od „ce-
luloidového filmu“ na digitální záznam 
ukázala být správným krokem k zachování 
kina v Tanvaldě. 

Město Tanvald, vědomo si jedinečnosti 
tohoto kulturního zařízení v tanvaldském 
správním obvodu čítajícím přes 21 000 
obyvatel a celoročně hojně navštěvova-
ným turisty a rekreanty, se udržení vyso-
ké úrovně Kina JAS Járy Cimrmana věnuje 
nepřetržitě. 

Začátkem roku 2014 tak s ohledem 
na technickou zastaralost a poruchovost 
osvětlení rozhodlo město modernizovat 
scénické osvětlení a osvětlení sálu. Přitom 
bylo rozhodnuto i o modernizaci již tech-
nicky překonaného ozvučení pro filmovou 
projekci z roku 2000. Víceúčelový sál tan-
valdského kina, kde kromě digitální filmo-
vé projekce probíhají i divadelní předsta-
vení, koncerty a jiné společenské akce, je 
významným kulturním stánkem Tanvald-
ska.                                                                    R.Seidel

Vážení příznivci Tanvaldského hu-
debního jara,

v záplavě negativních zpráv ne-
přehlédněte prosím jednu pozitivní: 
65. THJ se letos uskuteční!

My, pořadatelé věříme, že se nám to 
podaří! Snad se ptáte, jak si můžeme 
být tak jistí v této nejisté době. Jistotu 
nám totiž dodávají moderní přeno-
sové technologie, díky nimž o žádný 
koncert nepřijdete. Buď se koncerty 
odehrají v normálním režimu – tedy 
s obecenstvem, nebo využijeme mož-
nosti internetu. 

Na pátek 28. května je naplánovaný 
zahajovací koncert THJ v rámci Noci 
kostelů v kostele sv. Františka z Assisi 
na Šumburku. Vystoupí soubor Bar-
dolino s programem – „Kolem světa 
za 80 minut“. V případě pokračování 
vládních restrikcí se koncert uskuteč-
ní za přísných hygienických opatření.

Druhý koncert (4. 6.) – recital Jana 
Simona - jednoho z našich předních 
klavíristů – nebo třetí koncert (18.6.) 
Kvarteta Apollon s významným kla-
víristou Karlem Košárkem vám zpro-
středkujeme na internetu.

Podrobné doplňující informace na-
jdete v květnovém Tanvaldském zpra-
vodaji a od dubna na: www.tanvald.cz

L. Vedralová

Stále distančně… Tak to je věta, která 
plně vystihuje současnou výuku, probíhá 
stále jen online. Musím moc poděkovat 
a obdivovat, jak se s ní žáci spolu s rodiči 
a vyučujícími vypořádávají. Online vzdě-
lávání je něco, co v uměleckém vzdělává-
ní dosud nemělo obdoby. Distanční výuka 
nás učí být více kreativní, inovativní, více 
technicky zruční. Díky distanční výuce 
jsme začali udržovat nezvyklé kontakty 
se žáky, stále více se přibližujeme i jejich 
rodičům, kteří jsou výuce často přítomni. 
Chtě nechtě společně nahlížíme do svých 
domovů, pouštíme se mnohdy dál, než 
bychom za normální situace dopustili. 
Snažíme se být trpěliví, odhodlaní, opti-
mističtí a pokorní. Děti dělají ve svých do-
vednostech krůčky dopředu. Daří se nám, 
že se online výuky účastní téměř 100% 
žáků hudebního oboru. V tanečním a vý-
tvarném je to podstatně méně, ale to se dá 
vzhledem ke specifice daných oborů po-
chopit. 

Ale přesto - chybí nám společné tvoření, 
sdílení, muzicírování, vzájemná umělec-
ká inspirace, pocit vzájemnosti, pocho-
pení, nacházení spřízněných duší, zážitek 

z uměleckého výkonu. To vše umělecké 
vzdělávání dětem umožňuje, a proto stojí 
za to toto těžké období překonat a udr-
žet děti ve výuce, aby neztratily kontakt 
a mohly, až situace dovolí, pokračovat dál 
obvyklým způsobem.

Takovým malým spojením s venkov-
ním světem, kdy žáci výtvarného oboru 
opustili svůj online svět v „pokojíčku“, byla 
výroba přáníček k MDŽ pro babičky z Do-
mova s pečovatelskou službou v Tanvaldě. 
Ve škole si vyzvedli materiál a doma z něj 
vyrobili květináč s tulipány a překvapením 
v podobě čaje. Přáníčko následně putovalo 
do školy a pak již do rukou, doufejme potě-
šených, babiček.

Petra Jedličková Šimůnková

Základní umělecká škola Tanvald •



– 11 –

Tanvaldský zpravodaj duben 2021

Název ekofarma vznikl ze slov ekologie 
a farma. Ekologický způsob hospodaření 
znamená vrátit se k původnímu způsobu 
zemědělství, který využívali již naši předci. 
Ekohospodaření neškodí přírodě, respek-
tuje přirozené principy a postupy. Jednu 
takovou Ekofarmu máme i v našem městě. 
Jejím majitelem je František Berka, které-
mu jsme položili pár otázek:
Jak dlouho se už chovu masného skotu vě-
nujete? 

„Je to více jak 20 let, co jsme začali po-
stupně přecházet na masný skot, který 
se jevil pro naše podhorské podmínky, 
kdy hospodaříme především extenzivním 
způsobem, jako ekonomičtější. Sice jsme 
nějakou dobu ještě pár kraviček na mléko 
chovali, ale po roce 2010 jsme se rozhodli, 
že produkci mléka ukončíme a budeme se 
věnovat pouze masnému skotu. Od roku 
2011 máme certifikát ekologicky hospoda-
řící farma.“
Kolik lidí se o chod ekofarmy stará? 

„S nově vybudovanými prostory pro 
zpracování masa celkem 6 lidí.“
Myslíte si, že na chuť masa může mít vliv 
prostředí, ve kterém zvířata žijí?

„Jednoznačně! Je rozdíl, jestli se zvířata  
volně pohybují a pasou, nebo jsou zavřená 
v halách, kde se provádí intenzivní výkrm.“ 
Není to tak dlouho, co jste zvířata na po-
rážku museli odvážet jinam, je to tak?

„Ano je to tak, problém by nebyl v tom, 
že zvířata na porážku převážíme, ale s tím, 
jak se se zvířaty zachází před porážkou. Ce-
lou dobu, než to zvíře vykrmíte, jste s ním 
v kontaktu, zvyknete si na sebe, a potom 
vidíte, jak s ním někdo hrubě zachází. Tak 
si povzdechnete, k čemu byla celou dobu 
ta péče, když ho někdo potom vystresuje, 
a to má velký vliv na kvalitu masa . Pro-
to jsem si řekl, chci porážet zvířata jako 
chovatel, a ne jako neurvalý řezník, i když 
jsem řezníkem vyučen. Právě proto jsem 
tu možnost měl, viděl jsem, jak se se zví-
řaty zacházelo jinde na jatkách. Přišla ta 
správná doba a já se pustil do budování 
prostor, kde si zvířata sami porazíme ne-
jenom vlastní vychované, ale samozřejmě 
nabízíme službu i pro okolní farmáře.“
Zákazník si pro maso musí přijet osobně? 
Musí se objednat? 

„Může si přijet osobně, ale nabízíme i roz-
voz masa k zákazníkům až domů, a v téhle 
době pandemie toho hojně využívají. Určitě 
objednat, nejsme klasické řeznictví, a pře-
devším s předstihem, protože máme vždy 
hned měsíční produkci vyprodanou.“

Jde to i jinak •

Ukliďme svět! Na Den Země i po celý rok 
nás příroda potřebuje!

Hlavní úklidový termín dobrovolnické 
akce Ukliďme svět, kterou v Česku koordi-
nuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), 
se letos posunul z března až na Den Země 
22. dubna. 
Český svaz ochránců přírody eviduje 

v akci Ukliďme svět více než 100 jarních 
úklidů. A další stále přibývají. Ukazuje se 
tak, že i přes složitou situaci, která nyní 
světu vládne, lidé nezapomínají na své 
životní prostředí. Do přírody se smí, což 
bohužel je vidět i na tom, že se plní odho-
zenými odpadky. K jejich úklidu lze využít 
jakoukoli individuální vycházku. Stačí si 
přibalit s sebou pytel, v němž posbíraný 

Ukliďme svět! •

Nabízíte ještě nějaké další služby?
„Ano , věnujeme se chovu koní a nabízí-

me službu ustájení koní.“
Za jakých podmínek si u vás mohou chova-
telé koně ustájit? Co mají k dispozici?

„Nabízíme formou pronájmu boxu pro 
koně s následnou základní péčí, je to tak, 
že si může u nás ustájit koníka prakticky 
kdokoliv. Mají k dispozici krytou halu pro 
nepříznivé podmínky a hlavně pro ty, kte-
ří potřebují trénovat s koňmi přes zimu, 
na léto máme pro tyto účely venkovní 
jízdárnu a samozřejmě prostory, které 
k tomu patří, krmírna, sedlovna, zázemí 
pro jezdce.“ 
Máte čas i na sebe, nebo vás práce na far-
mě zcela pohlcuje? 

„Tak řekl bych, že jsem si další práci při-
dělal a není neobvyklé strávit v práci 16 
hodin. Nejde být ale všude a dělat vše sám, 
zatím jsem měl štěstí na lidi, kteří mi po-
máhají, a mohu se na ně spolehnout. Dá 
se říci, jsme dobrá parta a vše funguje, jak 
má.“
Co pro vás znamená slovo dovolená? Víte 
vůbec, co to je? 

„Když se mě na to někdo zeptá, odpovím, 
já si na farmě připadám jako na dovole-
né, práce se zvířaty, okolo krásná příroda, 
holky tu randí na koních a hlavně nestojíte 
každý den na jednom místě a se stejnou 
prací a v tom je ta svoboda práce na far-
mě. Nemohu říci, že by mi tu něco chybělo, 
a když se přeci rozhodnu někam vyrazit, 
tak jedu ke kolegům farmářům třeba čer-
pat inspiraci a vidět, jak se farmaří jinde.“
Na co jste nejvíce pyšný? 

Když mojí práci a výsledek mého počí-
nání někdo ocení. Slýchávám hodně klad-

ných slov, jak jsem farmu za celou tu dobu 
změnil, okolí, čistota a pořádek, přístup 
ke zvířatům, ustájení a lidé se tomu diví, 
že to jde jinak, ale zase musím říci, že mi-
nulost zemědělství u nás a na západě byla 
přeci jen rozdíl a lidé to stále vnímají tak, 
jako by se nemělo za těch vice jak 30 let 
něco změnit. 
Zalitoval jste někdy, že jste se do toho vů-
bec pustil? 

„Snad nikdy, v zemědělství jsem vyrostl, 
baví mě to, rád buduji, inovuji a zajímám 
se o moderní technologie, především pro 
maximální welfare zvířat, protože ty nás 
živí a my jim to musíme maximálně oplá-
cet.“
Jaké máte další plány do budoucna?

„Tak především bych rád dokončil to, co 
jsem začal budovat, a tomu se říká farem-
ní zpracování masa. Teď si sami porážíme, 
bouráme a prodáváme maso formou ex-
pedice, ale rádi bychom vybudovali far-
mářský krámek, kde nebude jen maso, 
ale i naše poctivé uzenářské výrobky dle 
norem našich mistrů řezníků z dob minu-
lých. A to váže na další část projektu vybu-
dování výrobny uzenin a obchodu přímo 
na farmě. Dále bychom rádi zlepšili a roz-
šířili služby v ustájení a chovu koní, aby-
chom mohli také reprezentovat naše jezd-
ce na domácí půdě. A v neposlední řadě 
se věnujeme také okolí, chceme zlepšit 
biodiverzitu v přírodě, budování rybníč-
ků a tůní, výsadbu alejí, ochranu remízků 
a ukázat především lidem, jak si vážit půdy 
a vůbec přírody kolem nás.“
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dalších 
úspěchů a podpory.

Vlaďka Koďousková

nepořádek z přírody odneseme. I drobný 
individuální úklid přírodě pomůže, a i ta-
kovým se můžete pochlubit na webu či 
na facebookové stránce kampaně Ukliďme 
svět! Doufejme, že postupem času bude 
možné organizovat i tradiční velké úklidy. 

Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová 
akce, která probíhá na území celé České 
republiky jako součást kampaně Clean 
Up the World. Jejím cílem je uklidit nele-
gálně vzniklé černé skládky a pohozené 
odpadky. Akci Ukliďme svět od roku 1993 
organizuje Český svaz ochránců přírody. 
Do kampaně se každoročně zapojují tisíce 
dobrovolníků. V letech 2017–2020 se kam-
paň konala společně s kampaní Ukliďme 
Česko. Od roku 2021 pokračuje opět samo-
statně. Smyslem kampaně Ukliďme svět 
není však jen samotné uklízení odpadků – 
účastníci zároveň posilují vztah k přírodě 
s prostředí ve svém okolí.

Ukliďme svět v roce 2021 podpořili: Mini-
sterstvo životního prostředí, Hlavní město 
Praha, ALPINE PRO, DPD CZ, DB Schenker 
a EKO-KOM. 

Bližší informace: Veronika Andrlová, tel.: 
773 198 015, info@csop.cz                           -red-
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Krkonošská 134, Tanvald, tel.: 777 912 585

Odvoz a likvidace
fekálií

Štěpkování větví

Mulčování trávy

Tel.:
777 822 890

Přidej se k nám. Pojď pracovat do úspěšné
jablonecké firmy s mezinárodní působností.

Hledáme nové kolegy. Být tebou, zkusil bych to!
Zavolej 483 363 325 nebo mrkni na www.tedom-motory.cz

K pasu by me nikdo nedostal.
Tady mi pod rukama vznikaj  velke
spalovac  motory. Je to cistokrevna
strojarina, jak ji mam rad.

Mam praci,
co me bav
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