
Vydává MěÚ Tanvald
39. ROČNÍK
Cena: 14 Kč

7/8
červenec/srpen 

2021

www.tanvald.cz

Fo
to

 A
nt

on
ín

 B
ěl

on
ož

ní
k



– 2 –

červenec/srpen 2021  Tanvaldský zpravodaj

Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana 12. 6. 2021 •

Spanilá jízda startovala v  8:55 na  Mostě 
Járy Cimrmana v  Navarově, u  penzionu 
Rusalka. Byla zahájena slavnostním pro-
jevem pana hoteliéra Cvana, tanečním 
vystoupením manželů Dobroslava a Hany 
Pohlových za hudebního doprovodu a Pě-
veckého sboru náhodných dobrovolných 
cyklistů a  účastníků. V  místě startu byl 
také zahájen průběžný společný nácvik 
písní z dílny Svěrák – Uhlíř pro premiéro-
vou produkci u kostela v Tanvaldu – Šum-
burku.

Po srdnatém výšlapu spanilá jízda zamíři-
la na nádvoří zámku Navarov, kde byla uví-
tána majiteli panství - rodinou Turkových.

Slavnostní MEZISTART spanilé jízdy se 
odehrál ve Zlaté Olešnici Na Vrších, v Mís-
tě vize - druhého zastavení na Cyklostezce 
Járy Cimrmana. Místo mezistartu poskytlo 
spanilým jezdcům občerstvení U  hasičů, 

přivítání se s cyklo-kamarády, společné fo-
cení i chvilky na poklábosení a poveselení. 

Proslovu na  mezistartu se ujal starosta 
Jiří Černý. Startovní čára Na Vrších se po-
souvá podle toho, jak jde čas a připomíná 
nám spoluzakladatele cyklostezky Járy Ci-
mrmana Jiřího Plešingera, který se těchto 
slavnostních chvil bohužel nedožil.

Za  vydatného deště pokračovala jízda 
Bohdalovicemi. Po  vytvoření společné 
zmoklé panoramatické velkofotografie 
v bohdalovických výhledech přišla zastáv-
ka U myslivců. Zde pokračoval nácvik spo-
lečných písní. Dokonce zde došlo k cyklis-
tické „svatbě nanečisto“, která se neobešla 
bez svatebního polibku,  prstýnků z  trávy 
a  slavnostního projevu oddávajícího ne-
jmenovaného starosty MH.

Po zastávce u včelaře v tanvaldských Po-
pelnicích již spanilá jízda zamířila ke kos-

telu sv. Františka z  Assisi. Zde byla uvítá-
na četnou družinou, kapelou O.V.J.Dixie, 
uvítacím výborem a  - jako překvapení 
- samotným Zdeňkem Svěrákem. Zdeněk 
Svěrák kromě „covidového“ loňského roku 
nechyběl u žádné Spanilé jízdy Cyklostez-
kou Járy Cimrmana po  uplynulých 16 let 
a  stále byl s  námi. Zdeňku Svěrákovi byly 
předány dárky (společná fotografie spani-
lých jezdců a video nahrávka z roku 2020), 
kterými byla vlastně účast představitelů 
Divadla Járy Cimrmana na  spanilých jíz-
dách nahrazena a řetěz byl uzavřen.

Následovalo defilé spanilých cyklistů, 
přehlídka jejich strojů i úborů a premiéro-
vý zpěv písní Zdeňka Svěráka. 

Kateřina Preusslerová
Spanilou jízdu ve fotografiích zachytil 

Antonín Bělonožník

Stejně jako už vloni se museli příznivci 
Járy Cimrmana spokojit pouze s  jedno-
denním programem. To však nic neubralo 
na  skvělých zážitcích. Spanilou jízdu při-
vítali diváci u kostela sv. Františka z Assi-
si s plnou parádou. Dvě hodiny před jejím 
příjezdem probíhal u  kostela program. 
První neplánovaným představením byl 
však ohromný liják. S  tím si však poradili 
vždy připravení hasiči ze Šumburku, kteří 
poskytli nejen přístřeší, ale i chutné občer-
stvení. Mnohým návštěvníkům se u hasičů 
tak líbilo, že setrvali u dobrého jídla a pití 
i  když už opět svítilo sluníčko. Hasiči jeli 
na  plné obrátky a  zvládli to s  přehledem! 
Hravé dílny pro děti si už tradičně perfekt-
ně připravilo Středisko volného času Tan-
vald. Malí návštěvníci šili, malovali, razili 
si upomínkové placky, a nebo se nechávali 
zkrášlit malováním na  obličej. Na  hřiš-
ti se mohli vyřádit ve  sportovním duchu. 
Umoudřilo se i počasí, takže si mohli užít 

Na spanilou jízdu se nečekalo se založenýma rukama •

všeho s  plným nasazením. Během odpo-
ledne byla připravena i  dvě pohádková 
představení. Přijelo Malé divadélko Praha. 
Malé bylo jen díky tomu, že se představili 
pouze dva herci. Obsahem však bylo velké. 
Přesněji řečeno skvělé. Rostislav Novák st. 
(znáte např. ze seriálu Ulice jako pana Ma-

rečka) s manželkou odehráli dvě pohádky. 
Vtipné, poučné, veselé. Pobavily se nejen 
děti, ale lavičky byly zvláště při druhém 
představení zaplněny i  dospělými diváky. 
K  dobré náladě vyhrávala hudba O.V.J.DI-
XIE. a  došlo dokonce i  na  tanec. A  pak už 
všichni návštěvníci očekávali příjezd nad-
šenců na  historických bicyklech. Přijeli 
s neuvěřitelně dobrou náladou, ačkoliv se 
museli cestou poprat s prudkým deštěm. 

Vloni nás účastníci Spanilé jízdy překva-
pili společnou písní věnovanou Zdeňkovi 
Svěrákovi. Tento nápad povýšili a  potěšili 
diváky kromě písní i  tancem. A  velikým 
potěšením bylo hlavně to, že se opět zú-
častnil Zdeněk Svěrák osobně. 

Třešničkou na  pomyslném dortu bylo 
večerní představení Divadla Járy Cimrma-
na s hrou Afrika aneb Češi mezi lidožravci.

Byla to opět skvělá cimrmanovská sobo-
ta, kterou si všichni náležitě užili! Tak zase 
za rok, Járo!                                                   -vlakod-



– 3 –

Tanvaldský zpravodaj červenec/srpen 2021

Okolnosti tomu chtěly, že v  posledních 
dvou letech maturitní zkoušky na  střed-
ních školách neprobíhaly za zcela běžných 
podmínek. Toto se logicky dotklo i  tan-
valdského gymnázia, kde studenti ročníku 
oktáva skládali maturitní zkoušky v  prů-
běhu května, a to písemnou část, a začát-
kem června ústní část. Oproti jiným létům 
došlo nejen k  termínovým posunům, ale 
i k úpravám hodnocení a rozsahu. Ale i tak 
studenti k  maturitní přípravě přistoupili 
s maximální zodpovědností a v pěti přípa-
dech dosáhli na samá výborná hodnocení. 

Dne 14. 6. 2021 se uskutečnil tradiční akt 
předávání maturitních vysvědčení ve vel-
ké síni tanvaldské radnice. Sami studenti, 
nyní již absolventi, velmi kladně zhod-
notili fakt skutečného konání maturitní 
zkoušky oproti navrhované a diskutované 
„úřední“ maturitě.

Nezbývá než popřát i  úspěšné přijetí 
a vstup k vysokoškolskému studiu!           IN

Maturitní zkoušky na tanvaldském gymnáziu •

Je až s  podivem, jak tento velmi zvlášt-
ní a pro mnohé náročný školní rok rychle 
utekl. Jsme v samém závěru roku, který se 
prakticky celý nesl v duchu online. S dět-
mi jsme se vídali převážně přes obrazovku 
a jen poslední dva měsíce nám daly mož-
nost znovu se nadechnout a s dětmi sdílet 
radost ze společné práce „naživo“. Musím 
moc poděkovat našim žákům, jejich ro-
dičům a  vyučujícím za  to, jak si s  tak ob-
tížnou situaci poradili, ve  společné práci 
nepřestali a  hrají, tancují a  „výtvarničí“ 
i nadále. 

Ani s přijímáním nových žáků covid ne-
zamíchal - i  letos je o  výuku v  naší škole 
velký zájem. V  hudebním oboru mnoho 
žáků ve studiu nekončí, a proto je obtížné 
všechny zájemce zařadit tam, kam chtějí. 
I  tak se budeme snažit nikoho nezklamat 
a  najít cestu k  jeho vzdělávání. Taneční 
a  výtvarný obor to má jednodušší, tam 
můžeme přijmout daleko větší množství 
dětí, počet neomezujeme. Takže pokud se 
někdo nestihne v  červnu přihlásit, není 
problém ho přijmout i v září. 

Současně s  dětmi se u  nás vyučují i  ti 
„starší“ v Akademii pro seniory. I ta je opět 
po covidové pauze v plném proudu. V po-
slední době se mě často lidé ptají, zda je 
ještě možné se do  Akademie přihlásit. 
Větší počet uchazečů budeme přijímat až 
pro školní rok 2022/2023. Ale do výtvarné-
ho a tanečního oboru přijímáme stále. Co 
se týče výuky na  hudební nástroj - občas 
se stane, že někdo s výukou skončí a pak je 
tedy možné na jeho místo přijmout další-
ho. Pokud má někdo ze seniorů velký zá-
jem se k  Akademii připojit, ať se neváhá 
obrátit na vedení školy.

V  Akademii začal fungovat i  pěvecký 
sbor, ze kterého se stala bezvadná parta 
a která se již nemůže dočkat dalšího spo-
lečného zpívání. Má dokonce i nemalé plá-

Základní umělecká škola Tanvald •

ny, a to udělat z malého pěveckého sboru 
velký. Přijme tedy mezi sebe každého, kdo 
má chuť se věnovat sborovému zpěvu pod 
vedením Zuzany Schořovské, bez jakého-
koliv omezení věku. Pokud vás láká si pra-
videlně chodit společně zazpívat, občas 
koncertovat, jste u nás vítáni.

A co se u nás děje v tuto chvíli, poslední 
měsíc školního roku ? 

Přeci jen jsme dostali po roce a půl mož-
nost veřejného vystupování. Naši žáci byli 
tradičně přizváni k účasti na Tanvaldském 
hudebním jaru.

Dvě nadějné houslistky Editka a  Adé-
lka Vyskočilovy ze třídy Šárky Kourkové 
se zúčastnily krajského kola Celostátní 
soutěže smyčcových nástrojů o cenu spo-
lečnosti Akord Kvint, kde získaly první 
místo a Adélka i naději na postup do kola 
celostátního. Moc jim oběma i paní učitel-
ce gratulujeme.

Ve  čtvrtek 17. června jsme v  kostele sv. 
Františka na  Šumburku uspořádali závě-
rečný koncert hudebního oboru.

Třídní přehrávky ani taneční vystoupení 
pro rodiče se stejně jako loni uskutečnit 
nemohly, ale v  průběhu května a  června 
jsme žáky natáčeli a  vznikla tak řada zá-
znamů, které poputují k  rodičům, nebo 
budou zveřejněny na webových stránkách 
školy. Z těch nejpovedenějších vystoupení 
setříháme jedno velké představení, kte-
ré bude od  letních prázdnin ke  shlédnutí 
na Youtube kanálu ZUŠ. A jako bonus při-
dáme „perličky z natáčení“, abychom uká-
zali, jak občas vtipné, ale také náročné na-
táčení pro děti a jejich vyučující bylo.

Na konec článku a hlavně v závěru letoš-
ního školního roku se sluší rozloučit, po-
děkovat všem našim vyučujícím, žákům, 
jejich rodičům, našemu zřizovateli - měs-
tu Tanvald, od kterého se nám dostává vel-
ké podpory, což velmi ráda činím.

Ale to závěrečné a hlavní poděkování si 
tentokrát dovolím věnovat někomu kon-
krétnímu, někomu, kdo naší školu k velké 
lítosti všech opouští. A  to Janě Hadravo-
vé, která tu neuvěřitelných 29 let vyuču-
je výtvarný obor. Jana během té spousty 
let dovedla řadu svých žáků ke  studiu 
na  uměleckých školách, ale především 
k  lásce k  výtvarnému umění. Žáci ji znají 
jako vždy milou a  usměvavou, shovíva-
vou, s  maminkovským a  ochranitelským 
přístupem. Nám všem bude chybět ta její 
pohoda, klid, nekonfliktnost, laskavost, 
empatie, neuvěřitelná ochota, poctivost, 
vstřícnost a srdce na dlani.

Mně osobně bude v  hlavě stále znít její 
uklidňující věta: „...to není problém, to 
zvládnem...“. Jestli si někdo, jak se říká, 
„zaslouží důchod“, tak je to určitě ona. 
Ze srdce jí tedy všichni přejeme spoustu 
krásných, pohodových dní, mnoho radosti 
a zdraví v kruhu nejbližších.

Krásné léto.
    Petra Jedličková Šimůnková
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Rok se s  rokem sešel a  opět nastaly 
prázdniny. Letošní školní rok byl podob-
ný tomu loňskému, bylo dost dní, kdy žáci 
museli z  důvodu „korony“ zůstat doma 
na distanční výuce. 

V jedné z posledních hodin si žáci 9. roč-
níku se mnou zavzpomínali, jaké byly roky 
strávené na zdejší škole, tj. na ZŠ Tanvald, 
Údolí Kamenice. A  skutečně, když se žáci 
rozhovořili, bylo vidět, že sem chodili rádi 
a  ve  škole se jim líbilo. Hlavně zdůrazni-
li velké změny, ke  kterým došlo na  škole 
od  roku 2018, kdy se stal ředitelem školy 
Mgr.  Jan Kulhánek. Např. jeden žák řekl: 
„Chodil jsem do  zdejší školy od  7. třídy 
a  chodil jsem do  ní rád. Měli jsme výborný 
kolektiv, hodnou paní učitelku a také se mi 
líbily změny, zvláště vybudování nového 
hřiště u  školy.“ S  tím jsem naprosto sou-
hlasila, protože nové hřiště upoutává i do-
spělé, kteří okolo školy procházejí a  hod-
notí ho velmi kladně. Na školní pozemky, 
které žáci pravidelně upravují a  udržují 
v hodinách pracovního vyučování, zakou-
pil pan ředitel spoustu zahradního nářadí, 
aby se všem žákům pracovalo lépe. „Také 
v chlapeckých dílnách došlo k velké změně, 

Květnové a červnové dění na tanvaldském gymnáziu •
Tanvaldské gymnázium, podobně jako 

jiné školy v republice, se začátkem května 
navrátilo k prezenční výuce žáků. Ta stále 
probíhá za přísnějšího hygienického reži-
mu, ale není nad to setkávat se tváří v tvář.

Výukový proces byl i  nadále zpestřován 
různými přednáškami a  aktivitami do-
plňujícími „vědomosti ze škamen“. Zde 
gymnázium využívá spolupráce s  vyso-
koškolskými subjekty, takže ročník sexta 
se 26. 5. 2021 účastnil tříhodinové online 
přednášky – workshopu Technické uni-
verzity Liberec s tématem „Virtuální robo-
ti“. Své postřehy poskytla Tereza Hausová, 
studentka sexty: „Z  přednášky jsme si od-
nesli spoustu nových znalostí a zajímavostí 
z oboru umělé inteligence a robotiky. Věděli 
jste například, že se s umělou inteligencí se-
tkáváme každý den a že nám ve velké míře 
ulehčuje naše životy? Byly nám představe-

ny různé typy běžně používaných »robotů« 
i  v  internetovém prostředí a  jejich dnes už 
nepostradatelné funkce, které si pořádně 
ani neuvědomujeme. Zároveň jsme se do-
zvěděli o  jejich nedostatcích a  hrozbách. 
Celý program byl plný zábavných a zajíma-
vých aktivit, ve kterých jsme poměřovali své 
nově získané znalosti. Vítězný tým dokonce 
vyhrál různé drobné ceny. Celá třída si pro-
gram moc užila a  těšíme se na  případnou 
další zajímavou spolupráci s univerzitou.“

Ročník septima 3. 6. 2021 se pro změnu 
vydal až do  dalekého Izraele, opět formou 
online diskuze, v  níž se studenti dozvěděli 
spoustu faktických informací o tomto státu 
a též zajímavostí zprostředkovaných zástup-
kyní velvyslance státu Izrael, paní Irit Ami-
tai. Přednáška - diskuze proběhla v  rámci 
projektu CEMACH, což je soutěž zaměřená 
na poznávání moderního státu Izrael. 

Ročník septima dále v červnu ještě čeká 
další z workshopů TUL s tématem „Bioin-
ženýrství - nanovlákenné kryty ran“.

V rámci výuky dále proběhla i řada ven-
kovních místopisných aktivit s  tématikou 
regionální historie.

V  neposlední řadě byl druhý červno-
vý týden ve  škole zasvěcen i  závěrečným 
maturitním zkouškám ročníku oktáva. 
Studenti, v tomto roce ochuzení o tradič-
ní maturitní ples, se alespoň dočkali slav-
nostního zahájení maturitních zkoušek 
za  přítomnosti starosty Tanvaldu, Vla-
dimíra Vyhnálka. Též nebude vynechán 
slavnostní akt předání maturitních vy-
svědčení na tanvaldské radnici.

Z  gymnázia všem čtenářům Tanvald-
ského zpravodaje přejeme krásné, teplé, 
a hlavně normální léto!

IN

Krátké zprávičky z mateřských škol •
Moc nás těší, že se pandemická situace 

zlepšila a  můžeme s  dětmi podnikat více 
akcí. V  květnu jsme pro maminky ke  Dni 
matek s  dětmi ve  všech školkách vyrobili 
dárečky a přáníčka.

K  MDD jsme pro děti uspořádali zábav-
né dopoledne plné soutěží. V MŠ Radnič-
ní a  U  Školky se z  dětí stali malí indiáni 
a ve Wolkerově pohádkové bytosti. Odmě-
nou dětem byl poklad s drobnostmi a slad-
kou tečkou nakonec. Čeká nás ještě oslava 
Dne otců, pro které děti připraví nějaké to 
překvapení. Školní výlety do  okolí města 
Tanvaldu budou pouze pěší a každá školka 
si připraví svou vlastní trasu.

ZŠ Horní Tanvald – Rozloučení 9. ročníku se školou •

V  závěru školního roku se s  těžkým 
srdcem rozloučíme s  našimi předškolá-
ky. Všechny mateřské školy uspořáda-
jí zahradní slavnosti na  školní zahradě 
s pasováním na školáky, bohužel, nadále 
bez účasti rodičů. V MŠ Radniční se z dětí 
stanou námořníci, U  Školky se vydají 
na  Havaj a  na  Šumburku budou mít klo-
boukovou slavnost. Budoucím školákům 
přejeme mnoho úspěchů ve  škole a  dal-
ším životě.

Za  všechny učitelky mateřských škol 
přejeme dětem i rodičům krásné a poho-
dové prázdniny.

IK

byly zakoupeny nové pracovní stoly a kufří-
ky s  nářadím pro každého žáka“, podotklo 
další z  dětí. A  tak postupně žáci hovořili 
i o dalších změnách, které se za krátkodo-
bé působení nového pana ředitele usku-
tečnily. A nebylo jich málo. Všechny učeb-
ny, školní družina i  jídelna byly vybaveny 
novým nábytkem a  podlahy dostaly také 
nový vzhled, byly pokryty novým linem. 
Do  tříd byly zakoupeny velké nástěnné 
televize, pro moderní výuku žáků tablety 
a  notebooky. Cvičná kuchyňka byla vy-
bavena novým sporákem s  horkovzduš-
nou troubou a  digestoří. „Velkou změnou 
si prošly také šatny“, podotkl další z  žáků. 
Nevzhledné klece byly nahrazeny skříňka-
mi, které si žáci zamykají. Věřím, že kdyby 
nebyl konec hodiny, hovořili by žáci ješ-

tě o  dalších změnách. Třeba o  zakoupení 
nového sportovního náčiní do  tělocvičny, 
kterého si z důvodu nouzového stavu pří-
liš neužili.

Hezkou vzpomínku také zanechal školní 
výlet do  Prahy, který pro ty nejlepší žáky 
uspořádaly paní učitelky Hýsková a Budí-
nová. Někteří z našich žáků byli v hlavním 
městě dokonce poprvé. Navštívili Národní 
technické muzeum, Letenské sady, Malo-
stranské náměstí a vyjeli lanovkou na Pe-
třín, kde se sami sobě smáli v zrcadlovém 
bludišti.

Velmi pěkným dnem byl závěrečný den 
školního roku – 30. červen, kdy všichni 
žáci školy dostávali svá vysvědčení a  vy-
cházející žáci upomínkové dárečky. Prá-
vě ti nás všechny překvapili svou vtipnou 
básničkou, která zněla jako poděkování 
učitelskému sboru. Na  závěr nás potěšil 
výrok jednoho žáka: „NĚCO KONČÍ A NĚCO 
NOVÉHO ZASE ZAČÍNÁ“. Rozloučili se 
s  námi žáci, z  nichž si většina uvědomu-
je důležitost dalšího vzdělávání a  z  toho 
máme skutečnou radost.

Za kolektiv učitelů ZŠ Údolí Kamenice
Mgr. Jana Komárková
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Sportování 

Konečně můžeme neomezeně sporto-
vat… cyklotělocviky u  lesíka, v  trailcentru 
na  kempu, v  Bikeparku na  Tanvaldském 
Špičáku. V  maximální možné míře využí-
váme městský stadion, in line dráhu a další 
sektory. Proběhly vodácké kurzy na Vltavě 
a  na  Jizeře. Řada druhostupňových žáků 
a pedagogů se zúčastnila nejen běžecké vý-
zvy „Z lockdownu na Everest“, o které jsme 
se zmiňovali v  minulém čísle zpravodaje, 
zapojili se i  do  cyklovýzvy „Tour de Spor-
tovka“. Zde proti sobě bojovala cyklistická 
stáj žáků s méně početnější stájí pedagogů 
o to, kdo z nich jako první pokoří magickou 
hranici 3300 km = délku závodu Tour de 
France. Přijali jsme nové adepty do  spor-
tovních tříd a naplánovali termíny sportov-
ních kurzů na příští školní rok.

„Zápis po zápise“

Ve středu 9. 6. proběhl tzv. „Zápis po zá-
pise“. Přišli natěšení budoucí prvňáčci se 
svými rodiči. Zkusili si různé školní aktivi-
ty, v hudebně si s chutí zazpívali, proběhli 
si překážkovou dráhu, vyzkoušeli si práci 
na interaktivní tabuli a seznámili se s bu-
doucí paní učitelkou Markétou Mikušo-
vou a paní učitelkou Markétou Hýskovou.  
1. září bude jejich velký den.

Deváťáci ze sportovky na Vltavě

Vše  se podařilo zorganizovat a  deváťá-
ci vyrazili na  svůj poslední vodácký kurz. 
Svoji vodáckou pouť započali v  Českém 
Krumlově. Bylo liduprázdno jak v  kem-
pech, na  řece, tak v  historickém městě 
zapsaném do  seznamu UNESCO. První 
noc v  kempu Vltavan byla dost chladná, 
ale postupně se začínalo oteplovat a dru-
há část týdne byla ve  znamení letních 
teplot. Na  krumlovských jezech někteří 
okusili i  teplotu Vltavy, „cvaknutím“ jsme 
se nevyhnuli, ale to k  vodáckému sportu 
patří. Další noc jsme strávili v  přírodním 
kempu Dívčí kámen, u  ohně opekli buřty 
a  užili si společný večer. Následující den 
jsme vyrazili na kánoích do Boršova. Ces-
tou jsme  na  protrženém jezu potrénovali 
vodácké dovednosti: nájezd  do  proudu, 
traverz napříč proudem, závěs háčka, vy-
lévání lodi - to jsme si zopakovali nesčet-
někrát. V Boršově jsme lodě vyměnili za in 
line brusle a po nablížení se městskou do-
pravou jsme se na bruslích vydali po čes-
kobudějovických stezkách do  umělého 
kanálu v Českém Vrbném. V kempu jsme 
postavili stany a  těšili se na  čtvrteční vý-
cvik v  kanále. Postupně jsme se naučili 
sjíždět kanál na  vestách, poté v  nafuko-
vacích lodích zvaných Baraka. Pro zpes-
tření jsme si vyzkoušeli i  jízdu v  kajaku. 
Nenechali jsme si ujít prohlídku města, 
zámku Hluboká a  to vše jsme absolvovali 
na in line bruslích. Kurz se hodně vydařil...
přispělo k tomu slunečné počasí, fajn de-
váťáci, užili jsme si ho všichni. Sportovní  
6., 7., 8. třídy čeká do konce školního roku 
jednodenní vodácká průprava na  řece Ji-
zeře. Tímto letošní vodácké radovánky 
zakončíme a věříme, že v příštím školním 
roce již vše proběhne v plném rozsahu.

Školní družina…

Červen je v myslích dětí spojen zejména 
s  koncem školního roku a  vysvědčením. 
Ve  školní družině jsme využili pěkného 
počasí a  uspořádali dětský den k  velké 

spokojenosti všech dětí. Do  soutěží šly 
s chutí a naplno a stejně tak do konzumace 
sladkých odměn. Kromě pohybu v přírodě 
jsme tradičně ve  třídách tvořily výrobky. 
A je čím se chlubit.

Páťáci paní učitelky Mikušové…

se ponořili do světa hudby. Do toho je za-
světila paní učitelka Jitka Indráčková. Ne-
jen že je seznámila s hudebním nástrojem 
akordeon, ale ukázala a  zahrála i  různé 
typy skladeb a hudbu z celého světa. Krom 
toho uskutečnili i exkurzi v muzeu lehké-
ho opevnění Na Pomezí. V „bunkru“ si pro-
hlédli zbraně z 2. světové války a dozvěděli 
se něco více o  stavění bunkrů a  tehdejší 
obranné linii.

Závěr školního roku…
Červen jsme strávili velmi aktivně. Pro-

běhly školní výlety, sportovní akce, out-
doorový kurz v Pleskotech. Chtěli bychom 
poděkovat žákům, pedagogům, rodičům 
za  ne úplně jednoduchý školní rok. Pře-
jeme vám všem krásné, aktivně strávené 
prázdniny a dovolené. A těšíme se na nový 
školní rok. Aktuální informace sledujte 
na www.zstanvald-sportovní.cz.

Indiánská stezka

Druháci navštívili Indiánskou  stezku, 
kterou pro děti připravilo tanvaldské SVČ 
v Kempu Tanvaldský Špičák. Tímto by jim 
chtěli velmi poděkovat, měli to precizně 
připravené. A jaké byly reakce dětí?...

Indiánská stezka mě strašně bavila. Byli 
jsme v  teepee. Provázel nás Tichý orel, ná-
čelník kmene Takuliů. Rozluštili jsme vzkaz 
náčelníka. Bylo tam devět úkolů. Namalo-
vali nás a vyráběli jsme čelenky. Bylo to prí-
ma.                                                                     Týnka P.

Moc se mi líbilo, jak jsme jezdili na  koni 
přes překážky a  bylo to super. A  jak jsme 
luštili všechno možný.                                Vojta B.

Mně se líbilo, jak jsme se malovali a  jak 
jsem byl Indián a jak jsme plnili úkoly a vy-
ráběli čelenku. A jak jsme jezdili na koních 
a lovili jsme bizona.                                       Petr B.

Druháci s paní učitelkou Šámalovou

O dění v ZŠ Sportovní informuje Jana Tůmová •
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V úterý 6. července zavítá na Tanvaldsko 
nejprestižnější orienťácká akce roku. Nej-
větší světové hvězdy, včetně těch českých, 
absolvují na svazích Jizerských hor nejpr-
ve kvalifikaci a v odpoledních hodinách se 
pak utkají o  medaile na krátké trati.

Mistrovství světa je nejvýznamnější akcí 
v  orientačním běhu. V  letošním roce se 
na našem území uskuteční teprve počtvr-
té v historii. Po úvodním sprintu v Terezí-
ně a  sprintových štafetách v  Doksech, se 
kolotoč závodů přesune právě do jizersko-
horských lesů nad Smržovkou. Mistrov-
ství světa potom vyvrcholí dvěma závo-
dy na Kokořínsku.
Dva závody na Tanvaldsku

Závody na  krátké trati jsou nejkratším 
čistě lesním závodem. Vyznačují se vyso-
kou technickou náročností, což znamená, 
že závodníci musí rychle v mapě číst drob-
né detaily a  reagovat na  změny terénu, 
mění se i tempo závodu – krátké postupy 
mezi kontrolami střídají delší, ale závod-
níci nesmí ztratit kontakt s  mapou. Tra-
tě na  svazích Jizerských hor budou však 
představovat i  náročnou zkoušku fyzické 
připravenosti. „Každopádně budou potře-
ba silné nohy, jak kvůli převýšení, tak kvůli 
všudypřítomnému vysokému borůvčí,“ říká 
stavitel tratí Martin Janata. To potvrzuje 
i jeho kolega Michal Horáček: „Tratě budou 
náročné, drsné a pestré,“ říká.

Finálové závody měří 4,6  km pro ženy 
a  5,4  km pro muže a  vítězové by je měli 
absolvovat v  čase kolem 36 minut. Nej-
větší favority na  zlaté medaile najdeme 
mezi reprezentanty Švýcarska, Švédska 
a Norska. Zdatnými soupeři jim budou ur-
čitě ale i čeští závodníci, kteří v domácím 
prostředí touží získat světovou medaili, jež 

Loučíme se se šumburskou školou •
Pět let bleskově uběhlo a  já se loučím 

s další partou, která se za mého doprová-
zení dostala od  prvních přečtených slov 
až k závěru páté třídy a přestupu na hlav-
ní budovu, gymnázium, či jinou školu. 
Poprosila jsem tedy své žáčky, ať napíšou 
dopis, či vzkaz pro ty, kteří do naší školičky 
vstoupí v září - pro nové příští prvňáky…

Jelikož budoucí prvňák bude můj brácha, 
tak bych jemu i  ostatním chtěl popřát: Ať 
máte ve škole prima partu a prima učitelku. 
Přeju vám celých pět let bez distanční výu-
ky. Snad vás bude učení bavit aspoň do třetí 
třídy jako mě. Mimo učení se můžete těšit 
na výlety a učení venku při vlastivědě a pří-
rodovědě.                                               Honza Kubín

Milý prvňáku, v naší škole si užiješ spous-
tu zábavy, ale nesmíme zapomenout 
na učení. U nás na Šumburku máme krásné 
hřiště na sportování, velkou zahradu. Naše 
paní učitelka je přísnější, ale spravedlivá. 
Učení s ní je radost, jelikož hodně času trá-
víme v  přírodě. Zpíváme s  kytarou, naučili 
jsme se hrát na flétnu…                      Elča Černá

Mistrovství světa v orientačním běhu na Tanvaldsku •

Ahoj prvňáčci, chtěla bych vám popřát, 
ať se vám ve škole líbí. Ať zažijete to, co my 
– přespávačky, školu v  přírodě a  podobně. 
Nikdy nezapomenu na moji třídu – byla a je 
moc super. I  když jsme prožili nějaké ne-
srovnalosti, zmatky i  vážnější problémy, je 
to bezva třída.                       Áďa Oberfofnerová

Ahoj prvňáku, jsem minulý páťák a  ví-
tám tě ve tvé třídě. Je tady hezky a učitelka 
je hodná, tak ji moc nezlob. Naučíš se tu 
spoustu nových věcí, jako je počítání a psa-

NA KEMPU

HUDEBNÍ
LÉTO 2021

Akce se konají pod širým nebem v areálu kempu Tanvaldský Špičák.
Přijďte se podívat a poslechnout dobrou muziku. 

Občerstvení, točené pivo a dětský koutek.
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OLDIES PARTY
DJ Michal Tůma

+ host DJ Michal Karabin
Rezervace míst v recepci autokempu.

Kaleidoskop

Nonstop Liberec

BG Bazar

areál otevřen 
od 19:00

produkce 
od 21:00

od 18:00
VSTUPNÉ
ZDARMA

od 18:00
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ZDARMA

od 18:00
VSTUPNÉ
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ní, budeš se učit o historii a poznávat nové 
lidi. Najdeš spoustu kámošů jako já. Ať se ti 
tu líbí!                                               Štěpán Novotný

Ahoj prvňáčku, vítám tě ve  škole. Tato 
škola je malá, tak se tu neztratíš. Nemáš 
se vůbec čeho bát, paní učitelka je hodná. 
Zažiješ spoustu nových věcí, potkáš nové 
kamarády                                      Eliška Borovská

Milý budoucí prvňáčku, doufám, že se ti 
tady bude líbit. V  září se z  tebe stane žák 
či žákyně, a proto bych ti ráda napsala pár 
slov. Ať se dobře učíš a užíváš si každý oka-
mžik, protože čas běží velmi rychle. Já si pa-
matuji na chvíli, kdy jsem poprvé vstoupila 
do  naší třídy. Hrozně jsem se bála, jaké to 
bude. Po pár dnech mezi námi vzniklo přá-
telství. Na této škole nejde vnímat čas. Je to 
totiž jako včera, když jsme se skoro neznali 
– a teď? Je mezi námi obrovské pouto. Nyní 
se tato úžasná třída rozpadne a  každý si 
půjde svým směrem. Je neskutečné, že už se 
nikdy neuvidíme všichni.    Anička Josífková

Milena Šostková,
třídní 5. B Masarykovy školy

jim i  přes úspěchy v  závodech světového 
poháru chybí.

Kvalifikace sprintu bude startovat v de-
vět hodin, odpoledne vše vyvrcholí finálo-
vým závodem. O  medaile nejprve poběží 
muži, jejichž závod odstartuje v 16:00. Ná-
sledovat je budou ženy, jejichž finále začí-
ná před půl šestou. Nové mistry světa by-
chom měli znát po osmé hodině večerní.
Jak závody sledovat?

„Rádi bychom vstup do  arény umožni-
li všem fanouškům a  zájemcům o  orien-
tační běh a  vytvořili tak atmosféru hod-
nou mistrovství světa. Budeme se však 
řídit aktuálními epidemickými opatřeními,“ 
říká ředitel závodů Jan Picek. Pořadatelé 
o  podmínkách vstupu do  arény informují 
na webových stránkách MS www.woc2021.
cz. Finálové závody bude možné sledovat 
v přímém přenosu na ČT Sport po dojezdu 
Tour de France. Plánovaný začátek přeno-
su je v 16:20.

Nominační závody na  Tanvaldském Špi-
čáku

Na  sobotu 5.  června připravili pořada-
telé Mistrovství světa pro zájemce z  řad 
reprezentačních týmů nominační závod, 
který byl zároveň přípravou na mistrovský 
závod. Uskutečnil se na Tanvaldském Špi-
čáku (se startem jen těsně pod vrcholem) 
a  s  náročným kopcovatým a  kamenitým 
terénem si tentokrát nejlépe poradili Švé-
dové Tove Alexandersson a  Gustav Berg-
mann. Z  českých reprezentantů byli nej-
úspěšnější Jana Knapová a  Vojtěch Král. 
I  přes to, že v  závodě nestartovali úplně 
všichni favoriti, budou vítězové nominač-
ního závodu určitě patřit mezi největší 
medailové kandidáty.

Tereza Vlčková
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V červenci 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!)

Eva Červinková
Alfonz Klein
Alenka Exnerová
Růžena Heislerová
Hella Kudrová
Marie Kubalová
Bedřich Vrdlovec
Eliška Daučíková
Blanka Horáčková

Miroslav Valenta
Zdeněk Hegr
Jaroslava Haltufová
Jan Poštulka
Stanislav Huček
Zdeněk Kalina
Jiří Hlušička
Ilona Prousková
Zita Rácová

V srpnu 2021 oslaví životní jubileum
Alena Hlubučková
Jiří Ježek
Miroslav Sehnoutka
Věra Jírová
Jitka Ferklová
Lidmila Kouklová
Jan Vaníček

Jarmila Matysová
Věra Kühmeierová
Jan Dohelský
Božena Šindelářová
Květoslav Haba
Ludmila Alinčová
Růžena Novotná

Alena Matušková
Vladimír Lhoták
Lidmila Tomášková
Věra Anderová
Irena Moravcová

V  úterý 20. 7. 2021 a  10. 8. 2021 pořádá 
Senior Klub 2 Tanvald autobusový zájezd 
„Za  krásami Libereckého kraje a  okolí 
Tanvaldska“. Sraz je v 9,00 na centrálním 
parkovišti u  spořitelny Tanvald, návrat 
max do  14,00 hodin. Účastnický poplatek 
je 100,- za  jeden výlet. Z  důvodu pande-
mického omezení a konzultace s Krajskou 
hygienickou stanicí Liberec je omezený 
počet účastníků 20 seniorů města Tan-
vald. Registrace od 10. 7. 2021 v Infocentru 
Tanvald. Informace k  trasám a  průběhu 
obou výletů: Synovcová Zdenka – Senior 
Klub 2 – tel:  604 607 982 

Výlet č. 1 úterý 20. 7. 2021
Autobusem směrem Navarov – prohlíd-

ka a  procházka zámeckým parkem, jízda 
směr Příchovice – Hvězda – Turnovská 
bouda – krátká procházka v okolí, občers-
tvení na chatě

Výlet č. 2 úterý 10. 8. 2021
Autobusem směr Albrechtice v  Jizer-

ských horách – rozhledna „Světlý vrch“ 
– Mariánskohorské boudy – Mariánsko-
horské schody – přejezd autobusu směr 
stanice lanovky Tanvaldský Špičák – vý-
jezd lanovkou na  vrchol Tanvaldského 
Špičáku – občerstvení na chatě, procház-
ka v  okolí, lanovkou zpět do  dolní stanice 
lanovky

Tento výlet doporučujeme seniorům, 
kteří zvládnou vstup a výstup v pomalém, 
upraveném režimu provozu s pomocí ob-
sluhy lanovky. 

Prosíme zájemce, aby se z důvodu ome-
zeného počtu účastníků přihlašovali pou-
ze na jeden vybraný zájezd, aby se dostalo 
i na ostatní. Oběma výlety nás provede Jo-
sef Kuna – Joe, takže historie a zajímavostí 
z regionu bude dostatek.

Za Senior Klub 2 Tanvald 
Synovcová Zdenka

Výletujeme  •

Po  prázdninách obnovíme  tradiční čin-
nost. Těšit se můžete na trénování paměti, 
zajímavé přednášky i autobusový výlet.

Protože nejsou ještě přesně známa opat-
ření, za kterých můžeme pracovat, sleduj-
te, prosím, Tanvaldský zpravodaj, vývěs-
ky na  výloze Infocentra Tanvald i  webové 

stránky Tanvald - senioři.  Všechny akce bu-
dou včas prezentovány a věříme, že se nám 
jich podaří uskutečnit co nejvíc, když máme 
tak velký výpadek. Se zájezdem se počítá 
na září, termín ještě upřesníme. Na shleda-
nou se těší Senior klub Šumburk.

-ali-

Senior klub I. Šumburk •
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Programová nabídka:
www.centrumajak.cz
Facebook: 
Rodinné centrum Maják, 
Tanvald

Prázdniny jsou v plném proudu a to zna-
mená, že Maják neběží v  obvyklém reži-
mu, ale šest prázdninových týdnů se u nás 
konají příměstské tábory. Letos začínají 12. 
července a  končí 20. 8. Tábory jsou rodi-
či, kteří nemají dovolenou po  celé prázd-
niny, velmi oblíbené a  jejich kapacita se 
často naplní hned po  vyhlášení termínů. 
Letos děti čekají tato témata: Po  sto-
pách indiánů, Poznáváme přírodu, 
Sportovní hrátky, Šikovné ruce, Tý-
den dobrodružství a  Vědecký týden. 
V  době, kdy se tábory nekonají, otvírá-
me centrum na  dopoledne pro maminky 
s  dětmi přibližně dvakrát v  týdnu. Infor-
movat o  termínech budeme prostřednic-
tvím naší facebookové stránky, webu a e-
-mailem. Během konání táborů budeme 
vyhlašovat venkovní aktivity, vycházky 
do okolí, srazy rodin na hřištích, na zahra-
dě apod. Na  dopolední setkání v  centru 
i na venkovní akce je třeba se předem při-
hlásit a v případě, že se nemůžete dostavit, 
rezervaci zrušit. Děkujeme.

Výstava v  knihovně Víte, co se nám děje 
v Majáku?

Od  1. června vystavujeme v  Městské 
knihovně v Tanvaldě. Najdete tam spoustu 
fotografií z  našich tradičních akcí, jako je 
např. karneval pro nejmenší, prvomájový 
průvod, rodinná setkání na zahradě s gri-
lováním, příměstské tábory, dlabání dýní, 
výroba adventních věnců, mikulášská, 
atd. Cestu lesem pohádek zde připomínají 
dvě figuríny, oblečené do kostýmů Červe-
né Karkulky a princezny Sněhurky. Maják 
letos slaví 20 let, což připomíná kronika, 
kterou si můžete prohlédnout. 

Výstava je přístupná v  otvírací době 
knihovny, což je během prázdnin pouze 
pondělí a středa, 9:00 – 11:30 a 12:15 – 17:00. 
Všechny srdečně zveme.

Dění v RC Maják Tanvald •
Pohádková cesta

Ke  dni dětí jsme letos připravili krátkou 
procházku s  plněním úkolů. Akce nemě-
la nic společného s tradiční Cestou lesem 
pohádek. Konala se jinde a  jinak. Museli 
jsme ji pojmout tak, aby nebyla masová 
a mohla proběhnout s ohledem na aktuál-
ní opatření. 

Na  našem webu je k  vytištění mapka, 
popis cesty a  pracovní list. Vybaveny ješ-
tě psacími potřebami a  něčím na  foto-
grafování, vydaly se rodiny od  terminálu 
do kopce směrem ke hřbitovu. Cestou děti 
plnily jednoduché úkoly. Cíl cesty a poklad 
našly v  lese u  pramene Herty. Pokud jste 
tam ještě nebyli, určitě vám procházku 
na  toto kouzelné místo doporučuji, ať už 
s plněním úkolů, nebo bez. Kdo cestu pro-
šel a do 13. 6. nám poslal fotografie, dostal 
se ještě do  slosování o  ceny. Děkujeme 
za účast a za milé ohlasy. 

Anna Kubíčková nám napsala: „Ahoj děv-
čata, zasílám fotky z cesty. Děkuji za hezký 
nápad. Nejvíc nás bavilo stavět chaloupku 
pro Křemílka a  Vochomůrku a  kluci byli 
nadšení hlavně z  mapy, cítili se důležitě. 
Ještě jednou děkuji. Anna“.

Předškolní příprava
Prázdniny utečou jako voda a už nyní je 

dobré myslet na to, zda budeme chtít při-
hlásit děti na  nějakou formu předškolní 
přípravy. U  nás v  Majáku běží dva takové 
programy:
• trénink jazykových schopností dle B. 
K. Elkonina se speciální pedagožkou 
a  logopedkou Mgr.  Janou Hýskovou (tel. 
607 776 314).
Trénink podporuje fonematické uvě-
domování, uvědomování si hláskové 
struktury jazyka a  schopnost vědomé 
manipulace s těmito hláskami. Program 
je vhodný pro děti z běžné populace jako 
stimulační program, pro děti s  odlože-
nou školní docházkou, děti s  potížemi 
s osvojováním čtení a psaní ve škole, pro 
děti, jejichž rodiče jsou dyslektici, pro 
děti z málo podnětného nebo cizojazyč-
ného prostředí.
• Předškolní příprava s  využitím odbor-
ných metod se speciální pedagožkou 
Mgr.  Jitkou Žáčkovou (tel. 777  942  577) . 
Jde o rozvoj grafomotorických dovedností, 
rozvoj sluchového a  zrakového vnímání, 
rozvoj paměti, pozornosti, slovní zásoby. 
Vhodné pro děti z  běžné populace jako 
stimulační program, pro děti s odloženou 
školní docházkou, děti s potížemi s osvojo-
váním čtení a psaní ve škole.

Cena za lekci je v obou případech 90 Kč. 
Za  lekci logopedické reedukace (dyslálie, 
dysfázie, porucha plynulosti řeči), kte-
rou poskytují obě speciální pedagožky, je 
50 Kč za  30 minutovou lekci. Pro rodiny 
evidované v hmotné nouzi zdarma.

Sbírka Maják pro Marušku byla ukon-
čena. Pokud si ale budete chtít odložit své 
drobné, můžete tak i  nadále učinit v  pro-
dejně HG Market vedle hasičské zbrojnice. 
Tentokrát je zde umístěna kasička sbírky 
Pozvedněte slabé Nadace Euronisa. Přispět 
lze také na účet sbírky č. 705705705/2700, 
variabilní symbol 1082021.

Peníze, které se přímo v  Tanvaldě vy-
berou, půjdou na  vybavení terapeutické 
místnosti v našem centru, kterou pracov-
ně přezdíváme „kutloch“. Přímo v  Majáku 
máme za 30 Kč pár praktických předmětů 
-zrcátka, otvíráky a  klíčenku s  kolečkem 
do nákupního vozíku. Za příspěvky děku-
jeme.

Pro aktuální informace o akcích sledujte 
náš web, facebookovou stránku a e-mail. 

Péče o  pěstounské rodiny, doprová-
zení a  poradenství pro ohrožené ro-
diny v  MDC Maják: klíčová pracovnice 
Bc.  Andrea Josífková, tel. 739  080  722 
pondělí, čtvrtek 8:30 – 11:00 hod., do-
provázející pracovník ohrožených rodin 
Mgr. Michaela Fričová, tel. 731 653 868. 

Poradna pro ohrožené rodiny vždy 
ve středu 9:00 - 11:00 hod:

Mgr. Libuše Rydvalová, tel. 774 825 085

Za RC Maják Zuzana Koldovská

Instalujeme výstavu
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Rodinné centrum Maják letos slaví 20 let 
od  svého založení. Požádala jsem paní Ka-
teřinu Preusslerovou, projektovou mana-
žerku Mikroregionu Tanvaldsko, o odpovědi 
na  několik otázek. Katka totiž byla tenkrát 
jako jedna ze zakládajících maminek u toho. 
Fotografie z úplných začátků našeho centra 
si můžete prohlédnout v  kronice, kterou až 
do konce srpna najdete na výstavě Co se nám 
děje v Majáku v Městské knihovně Tanvald.

Co vás vedlo k založení centra?
„Centrum jsme s  kolegyněmi (Jitkou Mi-

chalíkovou a  Evou Strýčkovou) zakládaly 
kolem roku 2000, jestli mám dobrou paměť. 
V  té době bylo nejbližší podobné centrum 
v  Turnově. Cítily jsme, že maminky na  ma-
teřské dovolené takový prostor potřebují. 
Chtěly jsme přivítat i  tatínky… V  té době se 
intenzivněji začínala formovat občanská 
společnost, neziskovky v  sociálně – vzdě-
lávací – společensko - výchovné oblasti se 
teprve rozjížděly. Chtěly jsme vytvořit bez-
pečný prostor pro rodiče, kde mohou sdílet 
problémy, starosti, obavy, ale i radosti a nad-
šení. Mohli se zde i trochu vzdělávat, trochu 
tvořit, trochu se potkávat a  třeba vymýšlet 
akce pro děti a celé rodiny. Dodnes si vzpo-
mínám na radost jedné maminky, která byla 
s námi na podzim pouštět draky. Byla nadše-
ná, protože sama by s dcerou pouštět draka 
nešla, ale tohle společné „bláznění a běhání 
s  drakem“ ji nadchlo. Pořádaly jsme i  různé 
vzdělávací akce a  po  pár měsících získaly 
první menší granty.“

Co to obnášelo? Co bylo nutné zajistit, zaří-
dit? Kdo vám pomohl?

„Nejprve to obnášelo trochu papírování při 
zakládání občanského sdružení, s čímž jsme 
ale počítaly a  zvládly to. Pak jsme hledaly 
prostor. Objevily jsme, že po bývalých jeslích 
v Tanvaldu na Výšině zůstal prázdný krásný 
prostor, který ještě pamatoval švitoření ma-
lých dětiček. Město Tanvald nám vyšlo vstříc 
a za symbolický nájem nám prostor bývalých 
jeslí pronajalo. V té době se k nám už přidalo 
pár dalších maminek na mateřské dovolené 
a  několik kamarádek.  Na  úpravě prostoru 
jsme se podílely všechny, včetně některých 
našich rodinných příslušníků - manželů, 
dědečků, babiček či starších dětí. Naši muži 
nám pomohli hodně při montování, stěho-
vání a  také svojí trpělivostí a  důvěrou, když 

se něco nedařilo. Z darů sponzorů jsme poří-
dily vybavení jako obrovský koberec do her-
ny, nábytek, někdo věnoval starší kuchyňku 
a  tak to pokračovalo, až byl Maják vybaven 
a vytvořen. Jedna výtvarnice nám zcela zdar-
ma namalovala na celou stěnu maják s del-
fíny. Dostaly jsme i  pianino. Na  slavnostní 
otevření Majáku si dodnes živě pamatuju: 
datum už sice nevím, ale to, že přišla velká 
spousta lidí včetně redaktorky místního Ta-
nvaldského zpravodaje, regionální TV, pan 
starosta a  pan tajemník městského úřadu - 
to mám v živé paměti pořád.“

V  dnešní době má centrum několik za-
městnankyň, které se setkání rodin účastní, 
nabízí činnosti apod. Jak to bylo, když Maják 
začínal?

„Když Maják začínal, nebyla společenská 
situace příliš nakloněna občanskému pro-
středí, někteří lidé na  nás hleděli s  despek-
tem a nechápali, proč to vlastně děláme. Hle-
dali stále nějaký náš „postranní“ prospěch, 
nejčastěji finanční, který však nepřicházel. 
Ale my nepolevily.

Na  různé aktivity pro děti se postupně 
začalo dařit získávat malé granty (Nadace 
škola hrou, Nadace Euronisa). Naším vel-
kým úspěchem pak byly první malé dotace 
od  Libereckého kraje na  předškolní výcho-
vu a různé populárně - ekologické semináře 
a programy pro malé děti. Zaměstnance jsme 
prvních několik let neměly žádné. Všechno 
jsme si dělaly „na  koleně“. Například účet-
nictví nám několik prvních let dělala jedna 
paní na dobrovolnické bázi – naprosto zdar-
ma. Postupně jsme dokázaly sehnat finance 
na  různá vybavení nebo větší investice (ro-
zuměj investice v řádech tisíců Kč) ze spon-
zorských darů - takhle jsme třeba vybudova-
ly „třídu“ pro výtvarné činnosti. Nebo různé 
prvky do herny či potřeby na cvičení.

S  realizací menších grantů a  dotací jsme 
pak získávaly malé částečné úvazky.

Přestože jsme nepracovaly za mzdu, jezdi-
ly jsme se učit k jiným organizacím, na různé 
vzdělávací semináře, učily jsme se fundrai-
singu a  sebeprezentaci, psaní žádostí o  do-
tace a granty. Vzdělávaly jsme se v rámci sítě 
Mateřských center České republiky. Pořá-
daly jsme různé besedy a  přednášky, mimo 
jiné třeba o vzdělávacím systému Montesso-
ri, o kineziologii, dětské psychologii a na ná-

vštěvě u nás v Tanvaldu byly i Ruth Kolínská 
a Jiřina Šiklová.

Později se Maják dokázal zapojit do  kraj-
ského projektu ekologické výchovy, podpo-
rovaný z  evropského programu a  Minister-
stvem životního prostředí. Tím vším byly asi 
po 10 letech položeny základy profesionálně 
vedeného Mateřského a  dětského centra 
Maják Tanvald.“

Jaký vidíš přínos v tom, že se rodiny mohou 
setkávat?

„Už jsem uváděla – Maják je bezpečný pro-
stor pro rodiče, kde mohou bez obav sdílet 
problémy, starosti, obavy, ale i radosti a nad-
šení. Mohou se zde i trochu vzdělávat, trochu 
tvořit, trochu se potkávat a pořádat akce pro 
děti i celé rodiny. Rodiče mohou přijít i s pro-
blémy a dostanou jak kamarádskou útěchu, 
tak odborné poradenství. Je to opravdový 
Maják v bouři 21. století.

Dnes je Maják už hodně profesionální, na-
bízejí se zde odborné služby různého pora-
denství a vzdělávání. Věnují se i pěstounům, 
což je hodně záslužné. Vyzdvihla bych tu 
profesionalitu.“

Co vám to tenkrát dalo (maminkám, dě-
tem)?

„Hlavně nám to dalo asi sounáležitost. 
Společnou práci na přípravě všeho, co jsme 
se rozhodly udělat. Pocit, že se máme kam 
obrátit pro radu.

A co to přineslo dětem? Možná taky první 
sociální kontakty, které si děti mohly ozkou-
šet, ještě než šly do  školky. První kamará-
dy a  první rozčarování, že nejsou středem 
vesmíru. Rozhodně první sociální kontakty 
mezi velmi malými dětičkami.“

Komu bys doporučila rodinná centra na-
vštěvovat?

„Komu? No všem!! Jasně, ne všichni jsou 
však komunikativní a společenští, ale každý 
rodič, který se cítí se svými problémy sám, 
by měl přijít. Nebo zase ten, kdo chce sdílet 
– jak starosti, tak radosti, kreativitu, nápady. 
Kdo nemá sociální vazby, ten si je zde určitě 
vytvoří. Také mohou být mezi námi rodiče 
na  MD, kteří můžou vložit svou odbornost, 
která na mateřské trochu zahálí…

Zkrátka doporučuji všem(možná i pohád-
kovým babičkám…?).“

Moc děkuji za rozhovor.
Z. Koldovská

Maják slaví dvacet let  •

Dne 18. 11. 2018 byla zahájena veřejná sbír-
ka Maják pro Marušku. Tehdy osmiletá Ma-
ruška onemocněla akutní lymfoblastickou 
leukemií krčních uzlin. Maruščin boj s  ne-
mocí začal pobytem na  hemato-onkologic-
kém oddělení v pražském Motole. S mamin-
kou samoživitelkou pak byla doma v  izolaci 
a  denně dojížděla na  chemoterapie. Léčba 
trvala celé dva roky a  byla úspěšná. Nyní je 
Maruška zdravá, přesto stále musí jezdit 
na pravidelné kontroly do Prahy, a to až do 18 
let.

Z  veřejné sbírky se hradily léky, zdravot-
nický materiál, potravinové doplňky, reha-
bilitace, kompenzační pomůcky, dále úprava 
domácnosti na sterilní prostředí, dezinfekč-
ní prostředky, ozdravné pobyty a  náhrady 

cestovného do zdravotnických zařízení. 
Sbírka byla nyní ukončena a od paní Ivety 

Votrubové nám přišlo krásné poděkování:
Dobrý den, paní Černá, chtěla bych Vám ze 

srdce poděkovat za  organizaci veřejné sbír-
ky, která mi usnadnila život v těch nejtěžších 
chvílích, které mohou matku potkat. Díky vy-
braným penězům mohlo dojít k úpravám na-
šeho bytu tak, aby se mohla Maruška vrátit 
domů a  léčit se tady. První rok jsme musely 
mít doma naprosto sterilní prostředí, musel 
se vymalovat byt, vyměnit koberec, všechno 
neustále dezinfikovat, koupila se tavička fólií 
na potraviny, nové nádobí. To by pro nás bez 
sbírky nebylo dostupné a Maruška by musela 
zůstat pořád v  nemocnici. Díky sbírce jsme 
mohly být doma, společně s  druhou dcerou 

Aničkou, a žít aspoň trochu normální život.
Moc děkujeme Rodinnému centru Maják, 

kamarádce Blance a  všem hodným lidem, 
kteří nám přispěli.

Iveta Votrubová, Maruška a Anička

I my děkujeme všem za příspěvky do kasi-
ček a na účet založený pro tuto sbírku. Hez-
kou částku jsme vybraly i  na  Tanvaldském 
svařáku v  roce 2018. Jsme rády, že se našlo 
hodně lidí, kteří nejsou lhostejní. Nebyl to 
zdaleka jen Maják, kdo rodině pomohl! 

Maruško, Tobě přejeme, ať už jsi jenom 
zdravá a veselá. Jsi statečná bojovnice a my ti 
držíme pěsti, ať už je vždycky všechno v po-
řádku.

Holky z Majáku

Sbírka MAJÁK PRO MARUŠKU skončila •
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Co se děje ve Středisku volného času Tanvald •

Neobvyklé ticho, nové výzvy a  zkuše-
nosti i příležitost rozdávat radost a uznání 
jinde, než jsme zvyklí. Takový byl netra-
diční školní rok 2020/2021, poznamena-
ný pandemií koronaviru. Přestože jsme 
všichni zažili krušné jaro, stihli jsme si na-
konec před prázdninami (v případě větši-
ny zájmových útvarů) užít ještě šest týdnů 
kroužků a  uspořádat několik akcí pro ve-
řejnost. Které to byly?

Svátek dětí se letos odehrál v  netradič-
ním duchu. V  tanvaldském kempu jsme 
připravili samoobslužnou Indiánskou 
stezku, kterou si mohl obejít kdokoliv vě-
kem či duší dítětem. Dopoledne se na  ni 
vydávaly školní třídy, odpoledne kluci 
a holky s rodiči, prarodiči a kamarády. Děti 
se na  chvíli proměnily v  indiány kmene 

Robotham Michael: Hodná a  zlobivá 
holka. V  dozvucích příšerného zločinu je 
v tajné místnosti nalezena dívka. Je téměř 
umořená hlady, špinavá a  odmítá komu-
koli říct, jak se jmenuje, jak je stará i  od-
kud pochází. Není uvedená v žádném se-
znamu pohřešovaných osob a ani její DNA 
se s  nikým neshoduje. O  šest let později, 
stále neidentifikovaná, žije v bezpečí dět-
ského domova pod novým jménem – Evie 
Cormacová. Když k  soudu podá žádost, 
ve které se dožaduje práva na propuštění 
v dospělosti, musí forenzní psycholog Cy-
rus Haven rozhodnout, jestli je Evie při-
pravená na  život na  svobodě. Jenže Evie 
není jako nikdo, koho Cyrus kdy potkal – je 
stejnou měrou fascinující i  nebezpečná. 
Evie pozná, když někdo lže, a v jejím okolí 
pravdu nemluví vůbec nikdo.

Bauer Jan: Královská štvanice. V  lesích 
kolem hradu Křivoklátu pořádá král Jan 
Lucemburský štvanici na  jeleny. V  jejím 
průběhu je zabit královský lovčí Hynek 
z  Bukové. Šlo jen o  nešťastnou náhodu 
nebo o úmyslnou vraždu? Jan Lucembur-
ský se dokonce domnívá, že obětí této 
vraždy se měl stát on sám. Povolává svého 
oblíbeného vyšetřovatele, který mu před 
časem zachránil život, královského soudce 
Melichara z  Roupova s  žádostí, aby údaj-

ného vraha dopadl. Jenže sám mu to nijak 
neusnadní, když vzápětí opustí České krá-
lovství a odjede do ciziny. 

Lednická Karin: Šikmý kostel. Románo-
vá kronika ztraceného města, léta 1894–
1921. Podtitul knihy lapidárně shrnuje pří-
běh o  někdejší pastevecké vesnici, která 
vystavěla svůj rozkvět na  těžbě uhlí, aby 
o století později zašla na úbytě – také kvůli 
těžbě uhlí.

Vondruška Vlastimil: Křišťálový klíč. 
Hejnické pastorále. V  závěrečném dílu 
tetralogie se vrací Falknovská huť částeč-
ně zpět do  vlastnictví rodu Heřmanů, ač-
koli je to v časech, kdy se severočeskému 
sklářství už nevede zdaleka tak dobře jako 
dříve. Jednotliví členové rodu pokračují 
v tom, co započali, a jak už to tak bývá, ne 
všem se daří.

Jakoubková Alena: Zmizení perníko-
vé princezny. Na  malém městě ví skoro 
každý, kde se co šustne, ale dvojčata Klá-
ra a  Gábina to vědí do  puntíku. A  strašně 
rády do všeho strkají nos, což nelibě nese 
soukromé očko David Holzman, který si 
v  nedalekém okresním městě založil vý-
nosnou detektivní kancelář. Když zmizí 
mladá pernikářka, od které Gábina kupu-
je její skvostné sladkosti do své kavárny, je 
oběma sestrám jasné, že je něco špatně...

Keleová –Vasilková Táňa: Julinčina pe-
kárna. Příběh čtyřicátnice Kláry, jejíž život 
je naplněn vším podstatným – láskou, přá-
telstvím i sny. Sny, které se jí zdají v noci, 
ale i  těmi, které sní přes den. Touží jet 
do okouzlující Francie a poznat místa, kte-
ré zná jen z internetu a knížek. Když do je-
jího života vstoupí Anna, bývalá milenka 
jejího otce, její dny se náhle začínají měnit.

Váňová Magda: Past. Román o falešném 
umění dvojího života. Manželka notáře 
Kaila a  jeho milenka s  desetiletým sy-
nem jsou po  jeho náhlé smrti donuceny 
žít v  jednom domě. Chtějí se zbavit jedna 
druhé a začít nový život, ale nejprve musí 
uniknout z  pasti, v  které se zkřížily jejich 
protichůdné plány.

Dostál Aleš: Když prší jehličí. Jak bude 
vypadat krajina po  kůrovcové katastrofě? 
Uvidíme ještě růst nový les a ucítíme jeho 
vůni? Hrdina románu lesník Kamil už to ví. 
Zažil začátky kůrovcové kalamity před ro-
kem 2000 a  se čtyřmilimetrovým brouč-
kem bojoval část svého produktivního 
lesnického života. Nejnovější román Aleše 
Dostála se odehrává v blíže nespecifikova-
ném moravském podhůří. Hlavní hrdina, 
čerstvý důchodce, se díky školnímu srazu 
po dvaceti letech vrací na místo svého prv-
ního působiště.

Knižní novinky -Tipy na letní čtení  •

Takuliů a  zažily dobrodružství při plnění 
úkolů. Přitom se dozvěděly zajímavosti 
ze života indiánů a  zvířat, prověřily svou 
zručnost, zdatnost, smysly i mozkové závi-
ty. Školáci (i předškoláci z Tanvaldu, Desné, 
Velkých Hamrů, Šumburku i Semil) si na-
víc užili tvořivou dílnu, při které si vyrobili 
indiánské čelenky a nechali si na tvář na-
malovat indiánské „válečné barvy“. V  zá-
věru stezky všichni dostali od  náčelníka 
za úkol vyluštit vzkaz v indiánském písmu, 
díky němuž zjistili, kde najdou zaslouže-
nou odměnu. 

Kromě akce ke Dni dětí jsme se v červnu 

s  našimi dílničkami a  zábavnými aktivi-
tami podíleli také na  Spanilé jízdě cyklo-
stezkou Járy Cimrmana a Sportovním od-
poledni na  městském stadionu. Poslední 
kroužky se uskutečnily v  týdnu od  14. 6. 
do 18. 6., kdy jsme si s dětmi užili závěreč-
né „kroužkové speciály“. Kytaristi si vyra-
zili udělat tradiční táborák, výtvarníci zase 
zažili tvořivé nedělní dopoledne s  peče-
ním pizzy. 

Poslední červnový týden už jsme se napl-
no věnovali přípravám táborů a  Letní čur-
bes herny pro nejmenší. Pevně věříme, že 
si letošní táborové dění s dětmi užijeme co 
nejlépe a  příští školní rok už se odehraje 
tak, jak má – bez koronavirových omezení. 
Na kroužky 2021/2022 se budete moci začít 
přihlašovat 30.  8.  2021, a to přes klientské cen- 
trum na  našem webu www.svctanvald.cz. 

Všem našim příznivcům děkujeme 
za  spolupráci a  podporu v  tomto školním 
roce a  přejeme léto plné krásných prázd-
ninových zážitků, dobrodružství a pohody.

Za SVČ Tanvald Alena Bartovská
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,,Víte, co se nám děje v Majáku?“- po celé 
léto ve výstavním sálku naši knihovny mů-
žete zhlédnout výstavu RC Maják Tanvald, 
která bude doplněná tematicky zaměře-
nými knižními tituly z fondu.

„Jak využít plody přírody?“ – výstava 
knižních titulů z našeho fondu ve vstupní 
části knihovny.

Již v dubnovém Tanvaldském zpravodaji 
jsme slíbili, že se letošní 65. ročník Tan-
valdského hudebního jara uskuteční a svůj 
slib jsme splnili. Pravda, nebyla to jen naše 
zásluha, měli jsme zkrátka štěstí. Občas 
v nás byla malá dušička a s napětím jsme 
sledovali vývoj koronakrize, ale v  přípra-
vě festivalu jsme nepolevili, jako by bylo 
všechno v normálu. A pravda je také to, že 
jsme vybrali správné datum zahajovacího 
koncertu, a  to až 28. 5., a  stali se součástí 
programu Noci kostelů. Čtyři dny předtím, 
tedy od pondělí 24. 5., teprve vláda povolila 
padesátiprocentní obsazenost sálu oproti 
desetiprocentní z předcházejícího týdne.

První koncert zahájili dva učitelé ZUŠ 
Tanvald, a  to Petr Tomeš (varhany) a  Pa-
vel Jeníček (trubka). Zahráli Concerto pro 
A trubku a varhany, které složil Petr Tomeš 
právě pro tento koncert. Přítomní ocenili 
tuto krásnou melodickou skladbu plnou 
hudebních neotřelých nápadů upřímným 
potleskem.

Poté jsme už netrpělivě očekávali sou-
bor Bardolino. Koncert byl nazván „Cesta 
kolem světa za 80 minut“.

Ve virtuózním podání jsme vyslechli pí-
seň irskou, skandinávskou, židovskou, čín-
skou, indickou, argentinské tango, seve-
roamerický bluegrass, píseň španělskou 
i moldavskou rómskou. A snad, kdybychom 
nemuseli spořádaně sedět v  kostelních 
lavicích, tak bychom se možná při někte-
rých písních i roztančili.                      -live-

Vážení příznivci Tanvaldského hudebního jara! •

V pátek 4. června proběhl v kině Jas Járy 
Cimrmana druhý koncert Tanvaldského 
hudebního jara pod názvem Pocta Miro-
slavu Langerovi. 

Dříve než se na pódiu představil klavírní 
virtuos Miroslav Sekera, vystoupily dvě ta-
lentované žákyně zdejší ZUŠ.

Nejprve se představila mladá houslist-
ka Adéla Vyskočilová, která za  klavírního 
doprovodu učitele Petra Tomeše zahrá-
la Sonatinu d moll op. 27 (1. věta -Allegro 
moderato) od  Zdeňka Fibicha. Po  ní pak 

vystoupila mladá klavíristka Anna Cende-
línová, která zahrála Suitu Bergamasque, 
Prelude od Claude Debussyho.

Samotný Miroslav Sekera přesvědčil 
o svém talentu a mistrovství ve skladbách 
od  Josepha Haydna, Fryderyka Chopi-
na a  Franze Liszta. Zajímavou informací 
je i  to, že v  dětství ztvárnil tento virtuos 
roli malého Mozarta v  oskarovém filmu 
Amadeus.

Autorem fotografií je Antonín Bělonož-
ník                                                                            -red -

I druhý koncert THJ si diváci náležitě užili  •Městská knihovna •
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Ve středu 9. června 2021 bylo slavnostně 
otevřeno zrekonstruované hřiště u Masa-
rykovy základní školy. Ve sportovním are-
álu, který je veřejnosti k  dispozici každý 
den od 8 do 20 hodin, najdete vše možné 
pro sportovní vyžití. 

Pro míčové hry můžete využít velké ví-
ceúčelové hřiště s umělým povrchem pro 
košíkovou, nohejbal, volejbal atd. Menší 
hřiště s  povrchem umělého trávníku lze 
využít pro další sporty např. florbal. Sou-
částí je i parkourové hřiště s prvky pro roz-
voj balančních dovedností a trampolínou, 
a hřiště s woorkoutovými prvky pro rozvoj 
silových schopností.

Areál zrekonstruovala společnost 4soft 
s.r.o z  Tanvaldu. Celkové náklady spoje-
né s  rekonstrukcí areálu včetně oplocení 
činí cca 5,4 mil. Kč, z toho přiznaná dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj je ve výši 
cca 1,7 mil. Kč.

Areál bude monitorován kamerovým 
systémem s  napojením na  Městskou 
policii Tanvald.                                                   -red-

Hřiště u Masarykovy základní školy otevřeno pro veřejnost  •

Poslední květnovou sobotu mě ráno 
probudilo bubnování dešťových kapek. 
Vláha je sice potřeba, ale ne dnes! Měl 
se totiž konat první ročník Tanvaldských 
vrcholků. Naštěstí se počasí umoudřilo 
dřív, než jsem propadla panice. Sluníčko 
se záhy začalo klubat z mraků, a tak jsme 
první nedočkavé turisty mohli přivítat zá-
roveň se slunečními paprsky. Všichni jsme 
byli zvědaví a  nedočkaví, jak se bude tato 
nová akce vyvíjet. Již v prvních ranních ho-
dinách byly všechny pochyby rozptýleny. 
Jednotlivci i rodiny s dětmi si v infocentru 
vyzvedli startovní listiny a  s  nadšením se 
vydávali za  jednotlivými vrcholky. Někdo 
si zvolil tu nejkratší trasu na neokoukanou 
novou vyhlídku Špičku, ale našli se i  tací, 
kteří se vydali na tu nejdelší třicetikilome-
trovou trasu. Ti museli absolvovat Terezín-
ku, Špičák, Světlý vrch, Špičku, Štěpánku, 
Černou Studnici, Šulíkovu skálu, Maják 
a  Muchov. A  zvládli to s  přehledem! Ale 
aby to všichni účastníci neměli tak jedno-
duché, museli na  každém vrcholku najít 
opisový štítek, který pomocí měkké tužky 
prokreslili do příslušného políčka na star-
tovací listině. To byl důkaz, že rozhlednu, 
či vyhlídku navštívili. Během dne ještě jed-
nou deštík postrašil, ale nikoho to neodra-
dilo a do cíle v Kempu Tanvaldský Špičák 
dorazili všichni. Kromě našeho velkého 
obdivu získali pamětní medaili a diplom.

Poděkování patří všem organizátorům 
– Městské kulturní kanceláři, Infocentru 
Tanvald, SVČ Tanvald, ZŠ Tanvald Sportov-
ní, TJ Tanvald, Městu Tanvald. Firmě Titan 
Multiplast děkujeme za překrásné medai-
le a  Kempu Tanvaldský Špičák za  zázemí 
a možnost občerstvení.

Na  prázdniny je pro vás připravena ce-
loprázdninová akce, která nese název 

Tanvaldské vrcholky pokořeny!  •
Prázdninové putování se skřítkem Tan- 
valďáčkem založená na  podobném prin-
cipu. Více informací se dočtete na  str. 17, 
a  nebo na  našem novém volnočasovém 
portálu www.tanvald.eu.

Tak žádné posedávání doma a  šup 
na rozhledny! Každá je opředena svým ta-
jemstvím a nabízí pohledy do kraje, které 
se nikdy neomrzí.

-vlakod-
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Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu www.tanvald.eu nebo www.disdata.cz
Srpnový program kina Jas bude zveřejněn později na letáčcích, plakátech a na webu města www.tanvald.eu. Děkujeme za pochopení.

Kino Jas Járy Cimrmana                         červenec 2021
PÁ 2. 7.
SO 3. 7.

17 hod Duše Americký animovaný film studia Disney Pixar. Příběh středoškolského učitele hudby, 
který se ocitne ve světě duší. Před filmem krátký animovaný film doupě. České znění.

100 Kč
přístupný
107 min.

PÁ 2. 7.
SO 3. 7.

19 hod Rychle zběsile 9 Americký akční film. Další příběh z prostředí rychlých aut a pěkných žen. 
v hlavních rolích Vin Diesel, John Cena a Michelle Rodriguez. České znění.

130 Kč
od 12 let
145 min.

PÁ 9. 7.
SO 10. 7.

17 hod Luca Americký animovaný film studia Disney Pixar. Veselý příběh malého chlapce a  jeho 
kamaráda, kteří zažívají dobrodružné letní prázdniny v Itálii. České znění.

100, 120 Kč
přístupný
100 min.

PÁ 9. 7.
SO 10. 7.

19 hod Matky Nová česká romantická komedie. Komedie v očekávání. Příběh čtyř kamarádek, které 
spolu řeší chlapy, vztahy a sex. V hlavních rolích Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, Sandra 
Nováková a Jakub Prachař.

130 Kč
od 12 let
95 min.

PÁ 16. 7.
SO 17. 7.

17 hod Tom & Jerry Americký animovaný film. Nejlepší nepřátelé. Nejhorší přátelé. Celovečerní 
dobrodružství známých postaviček z televize. České znění.

120 Kč
přístupný
101 min.

PÁ 16. 7. 19 hod Cruella Americká krimi komedie studia Disney. Příběh mladé, kreativní podvodnice, která 
se chce prosadit ve světě módy. V hlavních rolích Emma Stone a Emma Thompson. České 
znění.

100 Kč
od 12 let
134 min.

SO 17. 7. 19 hod Godzilla vs. Kong Americký akční sci-fi film. Epický střet mezi dvěma titány - vyvolaný ne-
viditelnými silami, které leží hluboko v jádru Země. V hlavní roli Alexander Skarsgard.

130 Kč
od 12 let
113 min.

PÁ 23. 7.
SO 24. 7.

17 hod Králíček Petr bere do zaječích Americký rodinný film. Ve filmu se vrací roztomilý a všemi 
oblíbený králičí lump Petr, který se rozhodne jít do světa. Zahrádkou to všechno začalo. Čes-
ké znění.

100, 120 Kč
přístupný
93 min.

PÁ 23. 7.
SO 24. 7.

19 hod Black Widow Americký akční komiksový film společnosti Marvel. Napínavý příběh Černé 
vdovy o záchranu světa. V hlavní roli Scarlett Johansson. České znění.

130 Kč
od 12 let
134 min.

PÁ 30. 7.
SO 31. 7.

17 hod Divoký Spirit Americký animovaný rodinný film. V každém z nás je kus divocha. Holka jmé-
nem Lucky hledala tak dlouho spřízněnou duši, až našla koně divokého mustanga Spirita. 
České znění.

110, 130 Kč
přístupný
89 min.

PÁ 30. 7.
SO 31. 7.

19 hod Expedice: Džungle Americký dobrodružný film studia Disney. Napínavý příběh inspirova-
ný slavnou atrakcí v zábavním parku Disneyland, je dobrodružnou výpravou do amazonské 
džungle. V hlavních rolích Dwayne Johnson a Emily Blunt. České znění.

120 Kč
přístupný
127 min.

Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald  3D – Cinema  •

Autokemp opět ožije Tanvaldskými 
slavnostmi

Tanvaldské slavnosti opět proběhnou 
v příjemném a poklidném prostředí Kem-
pu Tanvaldský Špičák. 28. ročník proběhne 
v době od 10. do 12. září 2021.

V  pátek, v  předvečer samotných slav-
ností bude v  areálu kempu opět taneční 
zábava. V sobotu se můžete těšit na řeme-

slný jarmark s místními výrobci a prodej-
ci, country, taneční hudbu i rock, další kul-
turní program na  venkovní scéně a  také 
občerstvení. Nudit se nebudou ani děti. 
Podrobný program se dozvíte v zářijovém 
čísle Tanvaldského zpravodaje.

-red-

Fota: Vzpomínka na slavnosti v roce 2020

Městská kulturní kancelář •

Nový turistický a volnočasový portál 
města Tanvaldu

Na  začátku května jsme pro Vás spus-
tili nový turistický a  volnočasový portál 
města Tanvaldu, který naleznete na adre-
se www.tanvald.eu, nebo se na něj dosta-
nete grafickým odkazem  umístěným na-
pravo v hlavičce těchto stránek.

Nový web má moderní a čistý design za-
ložený na obrazovém materiálu. Občanům 
a  návštěvníkům Tanvaldu nabídne  nejen 
přehledné informace o  kulturním, spo-
lečenském a  sportovním vyžití v  našem 
městě, ale i  tipy na  výlety, různé zajíma-
vosti v okolí, nabídku ubytování a restau-
rací.

Věříme, že se vám budou nové webové 
stránky líbit.                                                      -red-
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Od loňského 30. května probíhalo po celý 
rok jubileum patronky libereckého kraje, 
sv. Zdislavy. Proč byla tato výjimečná žena 
prohlášena za  svatou, za  patronku rodin, 
litoměřické diecéze, libereckého kraje 
a za spolupatronku českého národa?

Kdo byla Svatá Zdislava?
Paní Zdislava z Lemberka se narodila ko-

lem roku 1220 na hradě Křižanov na Mora-
vě a sem, na sever Čech, následovala svého 
manžela pana Havla z Lemberka. Zdislavi-
ny rodiče, pan Přibyslav z Křižanova, pur-
krabí brněnského hradu, a  paní Sibyla, 
dvorní dáma ze Sicílie, byli velice vážení. 
Měli značný kulturní rozhled a  podporo-
vali vznik klášterů – duchovních center 
vzdělanosti. Především však své dceři Zdi-
slavě i  jejím čtyřem mladším sourozen-
cům dali vzornou křesťanskou výchovu 
a naučili je obětavé lásce.

Paní Zdislava přišla na  hrad Lemberk 
po  roce 1235 s  přesvědčením, že jejím 
hlavním posláním je manželský a  rodin-
ný život. Provdala se za  statečného rytíře 
z  rodu Markvarticů. Pan Havel byl důvěr-
níkem a  oporou českého krále Václava I. 
Byl úspěšným bojovníkem a  zároveň jas-
nozřivým podporovatelem ušlechtilých 
lidských hodnot, které nacházel v křesťan-
ství. Z  věrné manželské lásky pana Havla 
a  paní Zdislavy vzešly čtyři krásné děti: 
Havel, Markéta, Jaroslav a  Zdislav. Paní 
Zdislava se o  ně starala s  něhou milující 
matky a od malička je též vedla k obětavé 
lásce a zájmu o druhé.

Manželé z  Lemberka společně usilo-
vali o  zcivilizování zdejšího, tehdy ještě 
řídce osídleného příhraničního hvozdu. 

Ohlédnutí za nocí kostelů a léto ve farnosti Tanvald  •
V  pátek 28. května proběhla po  celé re-

publice noc kostelů.
I  letos se mohli návštěvníci těšit z  ote-

vření obou tanvaldských kostelů. Na Šum-
burku navázala na  první koncert tan-
valdského hudebního jara, kdy během 
koncertu uskupení Bardolino zasvitlo za-
padající slunce do vitráží kostela a poslu-
chač si mohl spolu s  hudbou vychutnat 
kouzlo daného okamžiku.

Poté k publiku promluvil farář P. Ajchler, 
připomněl návrat ke  kořenům a  ke  křes-
ťanské tradici a  pozval na  probíhající noc 
kostelů v celé farnosti i diecézi.

Na  Horním Tanvaldě byl kostel vyzdo-
ben pracemi žáků ze ZŠ Horní Tanvald. 
Návštěvníci mohli před oltářem zapá-
lit svíčku za  zemřelé a  zaposlouchat se 
do zpívaných žalmů. Byla otevřena i věž se 
zvonem. Celkem Horní Tanvald navštívilo 
okolo 100 lidí.

Na  Šumburku jsme letos při organizaci 
velmi postrádali zesnulého pana Bohu-
mila Hasu, který byl velmi aktivním člo-
věkem a vždy při noci kostelů promlouval 
k návštěvníkům, hovořil o historii kostela 
a měl vše na starosti.

Patronka libereckého kraje oslavila 800. narozeniny •

Ve  vznikajících osadách česko-lužického 
pomezí zakládali kostely, kláštery a špitá-
ly. Zdislava, ač šlechtična, sama ošetřova-
la nemocné, sytila hladové a  poskytovala 
přístřeší a péči i těm nejubožejším. Lidé se 
na  ni rádi obraceli, protože věděli o  jejím 
dobrém srdci a  zakusili sílu její prosebné 
modlitby. Kronika Dalimilova o ní píše: „Pět 
mrtvých boží mocí vzkřísila, mnoha slepým 
zrak vrátila, chromých a  malomocných 
mnoho uzdravila a nad jinými ubohými ve-
liké divy činila.“

Paní Zdislava musela být silnou osob-
ností, neboť zvládala život v drsných pod-
mínkách Lužických hor a  množství ná-
ročných úkolů v rodině i služeb pro bližní. 
Zřejmě ji k  tomu uschopňovala také její 
hluboká víra. Na  všechny působila nejen 

slovem, ale především příkladem svého 
jednání. Byla všemi milována a  nazývali 
jí Paní svatého života a  matkou chudých. 
Na  pomoc při péči o  chudé a  nemocné 
povolává do tohoto kraje bratry kazatele - 
dominikány. Spolu se svým manželem jim 
nechává vystavět kláštery v  Jablonném 
a v Turnově.

Zdislava z  Lemberka zemřela mladá 
v kruhu své rodiny a po životě plném dob-
rých skutků roku 1252. Oplakávána domá-
cími i  vším lidem, a  zvláště dominikány 
byla pochována před oltářem v  kostele 
sv. Vavřince, který sama založila. Od  této 
chvíle pokračuje nepřetržitá úcta k  paní 
Zdislavě. Lid severočeského kraje na  ni 
nezapomněl. Rozpoznává v  ní velkou 
přímluvkyni a pomocnici. Dokladem toho 
je i stavba skvostného barokního chrámu 
nad jejím hrobem v  Jablonném v  Podješ-
tědí.

Úcta i  poutě ke  sv. Zdislavě pokračova-
ly. Přibývalo vyslyšených proseb na  její 
přímluvu a  zázraků u  jejího hrobu. Proto 
papež sv. Pius X. paní Zdislavu 28. srpna 
1907 v Římě blahoslavil a papež sv. Jan Pa-
vel II. ji 21. května 1995 v  Olomouci sva-
tořečil. Svatá Zdislava se stala patronkou 
rodin, manželského života, chudých a ne-
mocných, dominikánů, Města Jablonného, 
Diecéze litoměřické, Libereckého kraje 
a spolupatronkou národa českého.

Světlo její nezištné a obětavé lásky, slovy 
Durycha „Světlo ve tmách“, stále září a při-
tahuje.

P. Mgr. Jiří Smolek, předseda centra 
mládeže Křižovatka Příchovice a duchovní 

správce farnosti Příchovice

Spolek Zachraňme tanvaldské kostely 
čítá jen pár lidí a  ocení jakoukoli pomoc 
při organizaci akcí. Přes léto se můžete 
na  Horním Tanvaldě zastavit každou ne-
děli vždy od 14 do 16 hodin po celý červe-
nec, kdy bude kostel otevřen pro náhod-
né kolemjdoucí, 15. 8. chystáme benefiční 
koncert pro Horní Tanvald v  odpoledních 
hodinách.

Kostel svatého Františka z  Assisi 
na Šumburku bude přes léto otevřen vždy 
během bohoslužeb dle pravidelného roz-
pisu a navíc ve dnech 11. 7., 25. 7., 22. 8. a 29. 8. 
vždy od 10 do 12 hodin.

Co se týče opravy krovu na  kostele sv. 
Petra a  Pavla, tak ten je momentálně 
ve  fázi projektové- jedná se o  zaměření 
stávajícího krovu a  poté o  posouzení sta-
tikem dřeva.

Všechny aktuální informace k  akcím 
a činnosti spolku naleznete na Facebooku 
Zachraňme tanvaldské kostely nebo 
na webu www.tanvald.eu.

Přejeme slunečné léto a těšíme se na se-
tkání s Vámi.

Spolek Zachraňme tanvaldské kostely
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Čtvrt hodiny chů-
ze západním směrem 
od  Terezínky se tyčí 
v  nadmořské výšce 786 
metrů skalní masiv Mu-
chov odkud se lze kochat 
znamenitým výhledem. 
Celý horský hřeben, kte-

rý zároveň tvoří i  jazykovou hranici, dává 
Tanvaldské krajině romantický ráz. Pod 
Muchovem při Hřebenové stezce pod dnes 
tzv. Skalní bránou nad tzv. Kräwinkelem, 
jedné z  místních částí Dolní Smržovky, 
se nachází veliká skála, které kvůli jejímu 
tvaru začali lidé říkat „Buben“ nebo „Kulatá 
skála“. Dle pověsti měli v této skále v dáv-
ných dobách pobývat loupežníci. Když 
loupežníci svůj příbytek opouštěli, zvolali 
„skálo uzavři se“ a  skála se sama od  sebe 
uzavřela. Když se vraceli, zvolali „skálo 
otevři se“ a skála se sama od sebe okamži-
tě otevřela. Vnitřek skály měl být obložen 
deskami ze zlata a stříbra. Jednoho dne se 
dle pověsti ke skále nepozorovaně přiblížil 
chlapec. Uslyšel zvolání loupežníků „skálo 
otevři se“ a  na  vlastní oči spatřil, jak lou-
pežníci mizí v otevřené skále. Chlapec vy-
lezl na nedaleký strom a čekal, až se skála 
znovu otevře a  loupežníci svůj příbytek 
opustí. Když byli pryč, běžel ke skále a zvo-
lal „skálo otevři se“ a skála se skutečně ote-
vřela. Chlapec vkročil dovnitř, ve spěchu si 
nabral zlata a stříbra, co unesl, a rychle se 
svou kořistí utekl. Dle jiné pověsti zavítal 
jednoho dne na  skalní útvar - Terezínku, 
který se dříve nazýval „Ovčí skála“, cestou 
značně unavený učedník, který zde za-
lehnul k odpočinku. Chvíli poté, co usnul, 
otevřela se skála a zjevila se spoutaná pan-
na. Ta prosila mladíka o vyčistění přilbice, 
aby poté mohla být osvobozena ze zajetí. 
Učedník její přání rád splnil. Když se tak 
stalo, odhodila panna pouta a  učedníko-

Už jste potkali putovní kamínek? •
Taky už jste v  Tanvaldě, nebo na  výle-

tě našli malovaný kamínek? Možná vám 
vrtalo hlavou, kde se tam vzal. Byla jsem 
na  tom podobně. Kamínek jsem okuko-
vala, ale nechala jsem ho na  místě, pro-
tože jsem si myslela, že někomu patří. Je 
to trochu jinak. Malované kamínky putují 
po  celé republice. Kdo ho najde, převeze 
ho zase o kousek dál. Ale tato hra má ur-
čitá pravidla.

Ideální asi je, když se přidáte do Fb sku-
piny „Kamínky“ (https://www.facebook.
com/groups/kaminky), kde se dozvíte vše 
podstatné.

Fotku nalezeného kamínku vložte 
na zeď skupiny. Do textu opište z kamínku 
PSČ bez mezer a napište místo, kde jste jej 
našli. Podle toho budou snáze dohledatel-
né. Jeho tvůrce i všichni ostatní tak budou 
moci sledovat, kde se zrovna nachází. Po-
dle poštovního směrovacího čísla zjistíte, 
odkud k  vám kamínek doputoval. Kamí-

nek si můžete nechat, nebo ho přemístit 
zase někde dál. 

Možná vás to zaujalo a  chtěli byste se 
také do této hry zapojit vlastními výtvory. 
Směle do toho! Užijete si spoustu legrace 
a  třeba se někde časem kamínek vynoří. 
Nemusí to být žádné umělecké dílo, jde 
o  radost. Kamínky namalujte akrylovými 

barvami nebo akrylovými fixy. Pro jistotu 
ještě přelakujte bezbarvým lakem. 

Nezapomeňte každý kamínek podepsat 
(logo Facebooku, název skupiny #Kamín-
ky a PSČ vašeho města). Pak už se kamínky 
můžou vydat na své putování.

Výletování se díky této hře stalo ještě zá-
bavnější. Děti jsou štěstím bez sebe, když 
nějaký kamínek najdou. Předhání se, kdo 
našel hezčí kamínek, nebo který kamínek 
je z největší dálky a sledují, kam doputova-
ly ty jejich kamínky. A když někam umístí 
ten svůj, chodí se dívat, zda už zmizel a sle-
dují, zda se někde zase objeví.

Po pravdě, málokdy tam dílko vydrží víc 
jak den. Díky této hře mají děti o  zábavu 
postaráno. Když je venku nevlídno, malu-
jí doma kamínky a když je hezky, vydají se 
za nimi ven.

Tak až zase nějaký ten malovaný kamí-
nek najdete, už budete vědět, co s ním.

-vlakod-

Pověsti o pokladech vyprávěné v 19. století •

vi se bohatě odměnila. I  k  jiným místům 
ve zdejším kraji se vážou podobné pověsti 
o  pokladech, například k  Bukovci v  osadě 
Jizerka nebo k Severáku nad Janovem nad 
Nisou. V samotném Muchovu má sídlit zlý 
duch Muhu a  dle lidové pověsti i  zde má 
být ukryt poklad. Klenotnice na  Mucho-
vě se má údajně otevírat pouze v  poled-
ne 24. června v  době letního slunovratu 
o Svatojánských svátcích a o Vánocích 24. 

prosince na  Štědrý den v  době půlnoční 
mše svaté. Před mnoha a  mnoha lety se 
měla o Štědrém večeru na Muchov vypra-
vit chudá matka s kojencem. Když dorazila 
ke skalnímu masivu, byla skála, v které se 
nachází klenotnice, otevřená. Žena i s ko-
jencem rychle vstoupila dovnitř, kojence 
odložila, do zástěry nabrala zlato a pospí-
chala se zlatem ven, když vyšla, skála se 
za ní uzavřela a dítě zůstalo uvnitř. Všech-
na volání a prosby matky, aby se skála ote-
vřela, zůstala bez odezvy. Matka musela 
odejít domů bez dítěte. Za  rok ve  stejnou 
dobu se na místo vrátila a skála byla znovu 
otevřená. Dítě sedělo v  pořádku na  stole, 
na který ho před rokem odložila, a v ručič-
kách drželo krásné červené jablko. Mat-
ka dítě popadla, přitiskla k  sobě a  běžela 
s ním ven, aniž by sebou vzala zlato. Pověst 
tak nakonec skončila dobře. 

Čerpáno z dobových zdrojů.
R. Seidel
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Výběr z  usnesení ze schůze Rady města 
Tanvald konané dne 05.05.2021
■ RM nesouhlasí s pronájmem části po-
zemkové parcely č. 322/11 v  katastrálním 
území Tanvald paní M. za  účelem užívání 
jako zahrady.
■ RM vydává záměr darovat části po-
zemkové parcely č. 1017 (ostatní plocha 
– neplodná půda) v  katastrálním území 
Tanvald, označené podle geometrického 
plánu č. 1771-961/2019 jako pozemková 
parcela č. 1017/2 (ostatní plocha – silnice) 
o  výměře 59 m2 a  pozemková parcela č. 
1017/3 (ostatní plocha – silnice) o  výměře 
2 m2, Libereckému kraji, se sídlem U Jezu 
642/2a, Liberec 2.
■ RM schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene ve  prospěch 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 
874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín podle 
předloženého návrhu Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a do-
hody o  umístění stavby č. stavby č. IV-12-
4020116/VB/005, týkající se stavby vrchní-
ho vedení NN na části pozemkové parcely 
č. 2623/1 v  katastrálním území Šumburk 
nad Desnou;
2/ Smlouvu o  budoucí smlouvě o  zřízení 
věcného břemene a  dohodu o  umístě-
ní stavby č. IV-12-4020116/VB/005 mezi 
městem Tanvald a  ČEZ Distribucí, a.s., se 
sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmok-
ly podle předloženého návrhu, týkající se 
stavby vrchního vedení NN na  části po-
zemkové parcely č. 2623/1 v  katastrálním 
území Šumburk nad Desnou.
■ RM schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene spočívajícího 
v umístění vodovodní přípojky na části po-
zemkové parcely č. 4221/1 v  katastrálním 
území Smržovka ve  prospěch novostavby 
rodinného domu na  pozemkové parcele 
č. 4225/2 v  katastrálním území Smržov-
ka podle předloženého návrhu Smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene a dohody o umístění stav-
by;
2/ Smlouvu o  budoucí smlouvě o  zřízení 
věcného břemene a  dohodu o  umístě-
ní stavby mezi městem Tanvald a  paní Z. 
podle předloženého návrhu, týkající se 
stavby vodovodní přípojky na  části po-
zemkové parcely č. 4221/1 v  katastrálním 
území Smržovka ve  prospěch novostavby 
rodinného domu na pozemkové parcele č. 
4225/2 v katastrálním území Smržovka.
■ RM schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene – služebnosti 
ve prospěch stavební parcely č. 544/1 v ka-
tastrálním území Šumburk nad Desnou
2/ Smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti mezi městem Tanvald a  paní 
D. podle předloženého návrhu, týkající se 
provozování studny a  vodovodní přípoj-
ky na části pozemkových parcel č. 757/5 a   
č. 2688 v  katastrálním území Šumburk 
nad Desnou ve  prospěch stavební parce-
ly č. 544/1 v katastrálním území Šumburk 
nad Desnou

■ RM souhlasí s  umístěním nového 
zemního kabelového vedení na  pozem-
kové parcele č. 2623/1 v  kú. Šumburk 
nad Desnou, která je v  majetku města 
Tanvald, dle požadavku společnosti ČEZ 
Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/9, 
Děčín.
■ RM schvaluje Darovací smlouvu  
č. 25/2021 mezi městem Tanvald a  orga-
nizací Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem 
Pod Perštýnem 321, Liberec dle předlože-
ného návrhu.
■ RM schvaluje kupní smlouvu mezi 
městem Tanvald a Severočeskou vodáren-
skou společností a.s., se sídlem Přítkovská 
1689, Teplice podle předloženého návrhu, 
týkající se prodeje stavby „Tanvald – ul. 
Protifašistických bojovníků – prodloužení 
vodovodu“.
■ RM schvaluje nabídku společnosti 
as4u.cz, s.r.o., se sídlem Na dlouhém lánu 
19/3, Praha 6 – Vokovice na vytvoření no-
vých webových stránek města Tanvald 
a  rozhodla provést rozpočtové opatření  
č. 19/2021: 
BĚŽNÉ VÝDAJE
STAROSTA  - 70.000 Kč
ODBOR SPRÁVNÍ + 70.000 Kč
■ RM schvaluje poskytnutí peněžitých 
darů:
Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu příro-
dy, se sídlem Vaňurova 20/465, Liberec 3 
ve výši 3.000 Kč
spolku Linka bezpečí, z.s., se sídlem Ústav-
ní 95, Praha 8 ve výši 2.000 Kč
TJ Velké Hamry, z.s., se sídlem Velké Ham-
ry 550 ve výši 4.000 Kč
■ RM rozhodla uvolnit finanční pro-
středky na  výrobu dřevěných regálů 
a  opravu lavičky na  veřejném pohřebišti 
Horní Tanvald a provést rozpočtové opat-
ření č. 20/2021:
BĚŽNÉ Výdaje
Odbor rozvoje a komunálních věcí 
   + 28.600 Kč
Rozpočtová rezerva - 28.600 Kč
■ RM schvaluje Dodatek č. 1 ke  Smlou-
vě o  dílo ze dne 04.01.2021 mezi městem 
Tanvald a společností EVOSA spol. s r.o., se 
sídlem Jenišovice 181, Jenišovice u projek-
tu „Realizace energ. úspor v  objektu rad-
nice č.p. 359 Tanvald“ dle předloženého 
návrhu.
■ RM rozhodla:
1/ pronajmout bytovou jednotku č. 206, 
garsoniéru s  příslušenstvím, Vítězná 
593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou 

na dobu určitou do 31.12.2021;
2/ pronajmout bytovou jednotku č. 28, gar-
soniéru s příslušenstvím, Vítězná 614, Ta-
nvald, část Šumburk nad Desnou na dobu 
určitou do 31.12.2021.
■ RM schvaluje Smlouvu o  připojení 
odběrného elektrického zařízení k  distri-
buční soustavě do  napěťové hladiny 0,4 
kV (NN) číslo: 21_SOP_01_4121780751 mezi 
městem Tanvald a společností ČEZ Distri-
buce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 
IV – Podmokly dle předloženého návrhu.
■ RM rozhodla:
- pokračovat prostřednictvím Městské po-
licie Tanvald v úsekovém měření rychlosti 
vozidel na silnici 1/10 v obci Kořenov a uza-
vřít dodatky příslušných smluv na proná-
jem a  servis měřícího zařízení na  období 
od 01. 7. 2021 do 31. 12. 2021;
- přistoupit na nabídku firmy Gornex s.r.o. 
se sídlem Vinohradská 2165/48, Praha 2, 
PSČ 120  00 na  provedení statistického 
měření v  uvedených čtyřech lokalitách 
– Smržovka, Velké Hamry a  Plavy včetně 
ekonomické rozvahy za  nabídnutou cenu 
110 448,80 Kč;
■ RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v  platném znění a  v  souladu s  ustanove-
ním § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a  jiném vzdělávání (škol-
ský zákon) v platném znění jmenuje paní 
Mgr.  Janu Tůmovou na  vedoucí pracovní 
místo ředitelky Základní školy Tanvald, 
Sportovní 576, příspěvková organizace, 
s  účinností od  1. 8. 2021 na  šest let, tj. do   
31. 7. 2027.
■ RM jako zřizovatel souhlasí s  účastí 
JSDHO Tanvald – Šumburk na prověřova-
cím cvičení dne 18. 5. 2021 od 10 hodin.
Upraveno podle obecného nařízení o ochra-
ně osobních údajů.

Výběr z  usnesení ze schůze Rady města 
Tanvald konané dne 19.05.2021
■ RM vydává záměr na  prodej části po-
zemkové parcely č. 81/1 (zahrada) o výmě-
ře cca 40 m2 v  katastrálním území Šum-
burk nad Desnou manželům P. za účelem 
stavby garáže.
■ RM vydává záměr na  pronájem čás-
ti pozemkové parcely č. 328/73 (ostatní 
plocha – zeleň) o výměře cca 485 m2 v ka-
tastrálním území Tanvald Stavebnímu 
bytovému družstvu Špičák, se sídlem Kr-
konošská 181, Tanvald za  účelem užívání 
jako zázemí u bytového domu č.p. 533, č.p. 
534, č.p.535, ul. Radniční, Tanvald.
■ RM schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene ve  prospěch 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 
874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín 
2/ Smlouvu o  budoucí smlouvě o  zřízení 
věcného břemene a  dohodu o  umístění 
stavby č. IE-12-4006985/VB/01 městem 
Tanvald a  ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly podle 
předloženého návrhu, týkající se stavby 

Co projednala rada města  •
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Co projednala rada města  •
zařízení distribuční soustavy – kabelové-
ho vedení NN, přípojkové a  rozpojovací 
skříně na sídlišti Výšina.
■ RM schvaluje kupní smlouvu mezi 
městem Tanvald a  paní K. podle před-
loženého návrhu, týkající se prodeje 
pozemkových parcel č. 825/1 a  č. 825/2 
v  katastrálním území Šumburk nad 
Desnou.
■ RM schvaluje smlouvu o budoucí kup-
ní smlouvě mezi městem Tanvald a  paní 
S. podle předloženého návrhu, týkající se 
prodeje pozemkových parcel č. 663/1, č. 
663/2 a č. 664/19 vše v katastrálním území 
Šumburk nad Desnou.
■ RM souhlasí s  umístěním zemní vo-
dovodní přípojky na  pozemkové parcele 
č. 496/7 v  Šumburk nad Desnou, která je 
v  majetku města Tanvald, dle požadavku 
pana Š.
■ RM souhlasí s umístěním stavby vodo-
vodního přivaděče pitné vody pro oblast 
Český Šumburk na  pozemkových parce-
lách č. 851/1, č. 2623/2, č. 2593/6, č. 2618, č. 
1190/18, č. 1272/3, č. 2626, č. 2638/2 a č. 2635 
vše v  katastrálním území Šumburk nad 
Desnou, které jsou v majetku města Tan-
vald, dle požadavku Severočeské vodáren-
ské společnosti, a.s., se sídlem Přítkovská 
1689, Teplice.
■ RM bere na vědomí záměr spolku Mu-
Tan, se sídlem Na  Balkáně 586, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou uspořádat 
3.ročník festivalu Zavízozofest dne 26. 6. 

2021 za podmínky dodržení všech aktuál-
ních hygienických opatření.
■ RM souhlasí s  ukončením pachtovní 
smlouvy ze dne 14. 3. 2017 uzavřené mezi 
městem Tanvald a panem Miroslavem Dr-
dou, IČ 765 09 109, Palackého 587, Tanvald, 
týkající se propachtování části pozemkové 
parcely č. 679/1 (trvalý travní porost) o vý-
měře 600 m2 v katastrálním území Šum-
burk nad Desnou.
■ RM rozhodla v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném znění 
schválit příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Tanvald, U Školky 579 použití fondu 
investic takto:
ve  výši do  64.000 Kč na  pořízení myčky 
skla a nádobí pro ŠJ Radniční
ve výši do 105.000 Kč na pořízení sklopné 
pánve RedFox pro ŠJ U Školky
■ RM schvaluje kupní smlouvu mezi 
městem Tanvald a manželi F. podle 
předloženého návrhu, týkající se pro-
deje části pozemkové parcely č. 258/1 
(ostatní plocha – neplodná půda) v  ka-
tastrálním území Tanvald, označené 
podle geometrického plánu č. 1828-
362/2020 jako pozemková parcela č. 
258/3 (ostatní plocha – neplodná půda) 
o výměře 227 m2.
■ RM schvaluje vyplacení odměn ředi-
telkám škol a  školských zařízení za  I. po-
loletí 2021 ve  výplatním období za  měsíc 
květen 2021 dle přílohy.

■ RM rozhodla pronajmout byt č. 6, bez-
bariérovou dvougarsoniéru s  příslušen-
stvím, Vítězná 614, Tanvald, Šumburk nad 
na dobu určitou do 31. 12. 2021.
■ RM jako zřizovatel souhlasí s  účastí 
JSDHO Tanvald – Šumburk na prověřova-
cím cvičení dne 28. 5. 2021 od 10 hodin
■ RM schvaluje:
1/ Smlouvu o  dílo mezi městem Tanvald 
a  společností as4u.cz, s.r.o., se sídlem 
Na  dlouhém lánu 19/3, 160  00 Praha 6 – 
Vokovice dle předloženého návrhu;
2/ Smlouvu o  zpracování osobních údajů 
mezi městem Tanvald a společností as4u.
cz, s.r.o., se sídlem Na dlouhém lánu 19/3, 
160 00 Praha 6 – Vokovice dle předložené-
ho návrhu.
■ RM schvaluje program zasedání za-
stupitelstva města dne 9. 6. 2021 s tím, že 
může být dle potřeby doplněn:
Upraveno podle obecného nařízení o ochra-
ně osobních údajů.



– 18 –

červenec/srpen 2021  Tanvaldský zpravodaj

Vyhlídka Špička vyhrála první místo 
v Soutěži Karla Hubáčka v kategorii Stav-
by pro veřejnost. Organizátorem letošního 
ročníku soutěže je Agentura regionálního 
rozvoje s. r. o. Partnerem soutěže byly Li-
berecký kraj, Technická univerzita v Liber-
ci, Česká komora autorizovaných inžený-
rů a  techniků činných ve  výstavbě, Česká 
mincovna, a.s.,  Svaz podnikatelů ve  sta-
vebnictví, Český svaz stavebních inžený-
rů, statutární města Liberec a  Jablonec 
nad Nisou a města Semily a Turnov. Letos 
se přihlásilo celkem 29 projektů. Bližší in-
formace o  soutěži i  o  přihlášených stav-
bách je možno zhlédnout na  https://stav-
baroku.lk/.

Vyhlídku do  soutěže přihlásili samot-
ní projektanti z  liberecké architektonické 
kanceláře Mjölk architekti. Investorem 
tohoto projektu bylo město Tanvald s  po-
dílem spolufinancování ve výši 1,6 mil. Kč. 
Dotace Ministerstva pro místní rozvoj či-
nila částku 1,5 mil. Kč.

Vyhlídka stojí na vrcholové skále Malého 
Špičáku a  shlíží do  údolí soutoku Desné 
a  Kamenice. Dříve zde začínala Tanvald-
ská  bobová dráha. Blízkost civilizace z  ní 
dělá hojně navštěvovaný turistický cíl 
a  zároveň definuje velmi specifické pro-
středí divočiny  na  předzahrádce města 
Tanvaldu. 

-red-

Hurá, je tu léto! •
Máme tu léto, ať už je počasí jakékoliv. 

S  tím nic nenaděláme. Berme to tak, že 
když prší, je to dobře pro květiny a veške-
rou zeleň, když je vedro, užívají si to všich-
ni vodomilové a když je chladno, užívají si 
to zase ti, co teplo špatně snáší. Zkrátka, 
vždy se najde někdo, komu nebude urči-
tá podoba léta vhod. Tak si to léto zkusme 
užít se vším všudy!

Pokud bude pod mrakem, není nic lep-
šího, než se vydat po  okolí Tanvaldu. Je 
zde tolik možností a  krásných míst, že to 
během prázdnin ani nestihnete. Kdyby 
náhodou pršelo, tak s  dobrou knihou se 
člověk nudit nemůže. A co když bude slu-
nečno? Tak to je ta pravá chvíle navštívit 
koupaliště. Již vloni koupaliště v  Tanvaldu 
ožilo nejen koupajícími se návštěvníky, 
ale i milovníky dobré zábavy. Stejně tomu 
tak bude i  letos (pokud tedy počasí dovo-
lí). Kromě zodpovědně udržované čistoty 
vody se pro návštěvníky chystá mnoho za-
jímavých akcí. V době uzávěrky tohoto čísla 
není ještě vše potvrzené, ale již teď víme, že 

se nudit určitě nebudete. Hned na začátku 
července (3.7.) bude nutné přivítat prázd-
niny. Děvčata z  koupaliště pro vás připra-
vila zajímavé odpoledne plné her a zábavy. 
Pobaví se děti i dospělí. Můžete se těšit na-
příklad na soutěž ve skákání v pytli, střelbu 
ze vzduchovky, skocích do  dálky, hledání 
pokladů a řadu dalších disciplín. Na závěr 
nebude samozřejmě chybět ani diskotéka.

Během července se těšte na  grilování 
při Oldies party 80. a  90 let (hraje DJ Ev-
žen) nebo na skupinu DONAHA. Aktuální 
informace sledujte ve  výloze infocentra 
v Tanvaldu. Srpen se v této chvíli ještě „do-
laďuje“, ale určitě vás také nezklame.

Tak plavky a  dobrou náladu a  jdeme 
na to!

-vlakod-

D.R.A.K.
na vás čeká! •

O.s. D.R.A.K. z.s. od  května 2021 lekto-
ruje přednášky pro obyvatele města Tan-
vald. Projekt, který se nazývá ve zkrácené 
verzi, „Efektivní podpora zdraví“, realizuje 
Státní zdravotní ústav Praha a  je hrazen 
z  ESF fondů. Pravidelně, každou středu 
v Komunitním centru Roma Tanvald, Kr-
konošská ulice se od 9 do 13 hodin setká-
vají lidé, kterým předáváme zajímavé in-
formace interaktivní formou. Například: 
Dentální hygiena, Osobní hygiena, Hygi-
ena bydlení, Výživa, Prevence nadužívání 
soli, Prevence infekčního onemocnění, 
Prevence závislostí, Prevence nádorové-
ho onemocnění, Duševní zdraví a  plno 
dalších zajímavých témat. Lektorují pra-
covníci o.s. D.R.A.K. z.s. 

Tímto zveme obyvatele města Tanvald 
na přednášky, které mají pomoci předejít 
mnoha situacím. Rádi se s Vámi podělíme 
a  zajímavé informace.   Prostor je určen 
pro 15 posluchačů. 

Pokud budete mít zájem, můžete vo-
lat tel. +420602440731,   či přihlásit se 
na emailové adrese bobvosova@sdruzeni-
drak.org. 

Lenka Bobvošová, lektorka a koordiná-
torka lektorování v projektu. 

Vyhlídka Špička vyhrála první místo
v Soutěži Karla Hubáčka •
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Na trase červené turistické značky stou-
pající z Tanvaldu na Hřebenovku, vedoucí 
po  Černostudničním hřbetu, se na  úbočí 
hory Muchov nalézá nádherná skalní vy-
hlídka Terezínka. Výstup z  města vzhůru 
není nijak náročný, i když převýšení je tedy 
značné. Stoupat tedy v zimě po zledovatě-
lých schodech do mlhy není úplně ideální, 
ale v létě je to krásná procházka. 

Skalní vyhlídka, kterou nechal v  roce 
1853 na  skále vysoké 15 metrů upravit 
a  opatřit zábradlím majitel jedné z  tan-
valdských přádelen továrník Johann Ma-
yer, je skvěle zasazena do  krajiny. Jeho 
manželka Therezie si oblíbila pohled z to-
hoto místa dolů – na kotlinu tvořenou sou-
tokem říček Kamenice a Desné, proto dal 
zamilovaný továrník vyhlídce ve výšce 623 
metrů nad mořem jméno Terezina výšina 
(Theresienhöhe). Častěji se však užívá vý-
raz Terezínka. 

V  roce 2014 byly v  rámci  rekonstruk-
ce opraveny stěny, přístupové schodiště 
a střešní konstrukce. Venkovní fasáda byla 
vyčištěna a vyspárována.

Údajně tu kdysi  stával dřevěný loupež-
nický hrádek, ve  kterém podle pověstí 
sídlil obávaný rytíř Šouf, zřejmě vyděděný 
syn slezského hraběte Schlafgotsche. Pře-
padával kupecké vozy na obchodní stezce 
údolím Kamenice.

Šupky dupky na Terezínku!  •

Osada Jizerka v Jizerských horách •

Od roku 2003 slouží lyžařům či turistům 
4-sedačková lanová dráha 4-CLF od firmy 
Doppelmayer. Jedná se o lanovku s neod-
pojitelnými sedačkami o  délce 1178 m se 
153 sedačkami.

Lanová dráha na  Tanvaldský Špičák 
je v  provozu od  4. června 2021. Provoz-
ní doba lanovky je od  9:30 - 17:00 hod. 
Lanovka Vás vyveze přímo pod  Roz-
hlednu Tanvaldský Špičák, která nabízí 
krásný výhled na  Jizerské hory, Krko-
noše a i Ještěd. Lanovka nově obsluhuje 
2 trailové stezky Bikeparku Tanvaldský 
Špičák.

Na  vrcholu Špičáku je otevřena  restau-
race a občerstvení. U nástupu na lanovku 
se můžete najíst a  občerstvit v  restauraci 
Krmelec, kde je zároveň možnost ubyto-
vání.

Lanovka bude v létě 2021 v provozu takto:
červen + září: od středy do neděle
červenec + srpen: denně 
ukončení provozu: 3. 10. 2021 
Jízdní řád: 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,  
15:30, 16:00, 16:30, 17:00 
- nakládáme 10 min od započetí jízdy

Polední pauza - lanovka od 12:30 
do 13:00hod NEJEDE!

V  českých dějinách se skutečně vysky-
tuje rytíř Kryštof Šóf z Helfenburka, který 
pocházel z Kladska a jehož rod se věnoval 
chovu ovcí. Na  starých mapách se skála 
jmenovala Schäffstein, čili Ovčí kámen.

Další pověst vypráví o  mládenci, kte-
rý tu našel ke kameni přikovanou pannu, 
které u nohou ležela přilba. Mládenec po-
dle panniny rady helmu vyčistil, té spadla 
pouta a svému osvoboditeli se bohatě od-
měnila. Zajímavostí je, že při stavebních 
pracech byla nalezena zrezivělá přilba…

O  nejmohutnější skalní vyhlídce Jizer-
ských hor si lze také počíst v knize Příbě-
hy skalních vyhlídek Jizerských hor Marka 
Řeháčka a  Jana Pikouse (knihu si může-
te zakoupit v  Infocentru Tanvald), kde je 
i oprava několika sporných údajů. 

-red-

Sklářská osada Jizerka se rozprostírá 
v malebném údolí říčky Jizerky, nad nímž 
se vypíná kopec Bukovec (1005 m.n.m.) 
a představuje ideální základnu jak pro pěší 
turistiku, tak pro horskou cyklistiku. 

První zmínka o  osadě pochází  z  roku 
1539, kde ji prameny označují jako sídlo či-
hařů, tedy lovců, kteří lovili zpravidla zpěv-
né ptáky. Později Jizerku osídlili dřevorub-
ci  a  sběrači drahých kamenů. V  polovině 
19. století zde byly založeny  dvě sklářské 
huti, z nichž jedna slouží dodnes. Pro upo-
mínku na založení první sklářské huti byla 
uprostřed osady zbudována kamenná py-
ramida.

Historii a přírodní bohatství osady Jizer-
ky a Jizerských hor připomíná zdejší mu-
zeum, které je umístěno  ve  staré ško-
le. Osadou protéká stejnojmenný potok 
a také Safírový potok, na němž bývalo vy-
hlášené naleziště drahokamů  (rubíny, 
modré safíry, spinely, topasy a  v  nepo-
slední řadě izerín, odborníky nazývaný 
jako ilmenit). Kolem potoků jsou rozese-
ty chalupy horského typu, většinou dřevě-
né, některé s  dekorativními prvky (Stará 
pila, Panský dům, Pyramida...). Nejznáměj-
ší chalupou je  Hnojový dům, svérázné 
obydlí světoběžníka Gustava Ginzela.

Dominantou Jizerky  je jedna z  nejvyš-
ších  čedičových vyvřelin ve  střední Ev-
ropě, vrch zvaný  Bukovec  (1005 m). Je zde 
státní přírodní rezervace a  prochází tudy 
jakož i  celou Jizerkou  naučná stezka. Pří-

Lanovka na Špičák •

mo v  osadě se nachází přísně chráně-
ná upolínová louka a rašeliniště Jizery.

Pokud se chystáte Jizerku navštívit 
a  zdá se vám to z  Tanvaldu daleko, máte 
možnost pod Bukovec zajet autobusem, 
který jede o víkendech v letních měsících 

z terminálu v Tanvaldu v 7:55 a v 10:45.
Zpět jede v  17:30, nebo můžete sejít 

do Kořenova na nádraží, odkud se můžete 
svézt vlakem.

Zdrávi došli!
-vlakod-
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Odvoz a likvidace
fekálií

Štěpkování větví

Mulčování trávy

Tel.:
777 822 890

Vážení hosté.
Připojili jsme se k celosvětovému úsilí o 
snížení dopadu našeho působení na životní 
prostředí. Za tímto účelem budeme úklid 
pokojů provádět buďto po odjezdu, nebo 
po třech dnech v případě delšího pobytu. 
Pokud si přejete vyměnit ložní prádlo, nechte 
prosím tuto kartu ležet na posteli, když 
opouštíte pokoj.Pokud si přejete vyměnit 
ručníky, nechte prosím použité ručníky ve 
vaně nebo ve sprše. Vážíme si Vaší spolupráce 
při ochraně našeho životního prostředí.

Zveme všechny příjemné, aktivní, usměvavé lidi, kteří 
se rádi učí novému v příjemně neformálním kolektivu:

. RECEPČNÍ

. ČÍŠNÍK - SERVÍRKA

. KUCHAŘ - KUCHAŘKA

. POKOJSKÁ

. ÚDRŽBÁŘ

Těšíme se na vás osobně při náborových dnech:

v Pytloun Grand Hotelu Imperial**** v Liberci, 
v Pytloun Wellness Hotelu Harrachov**** 
a Pytloun Wellness Hotelu Hasištějn****

. úterý 25.5.2021 12:00 - 18:00

. čtvrtek 27.5.2021 12:00 - 18:00

. úterý 1.6.2021 12:00 - 18:00

. čtvrtek 3.6.2021 12:00 - 18:00

Znovu to s velkou radostí rozjíždíme a přivítáme vás 
v našich hotelech vLiberci, Harrachově a Hasištějně 
na pozicích:

STAŇTE SE NAŠIMI 
NOVÝMI KOLEGY! 

Liberec, Jablonec nad Nisou 102.3 FM | Frýdlant 97.4 FM | Harrachov 107.9 FM 
Semily 103.4 FM | Česká Lípa 94.3 FM | Jablonné v Podještědí 105.4 FM 
Turnov 91.5 FM | Nový Bor 104.9 FM

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY  
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ  
DOBRÉ RADY 
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE

liberec.rozhlas.cz | R–LBC |

Více na www.artus-bohemia.cz

sobota 10 - 17 hodin, neděle 10 - 14 hodin

Pátek 2. července 2021, 10 – 16 hodin
Start a cíl: Turnovská chata – Příchovice

Startovné 50 Kč/tým
Informace na www.podlemapy.cz


