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Naučná stezka podél Kamenice vám umožní krásnou procházku údolím Kamenice a zároveň vás přenese do historie
Koncem dubna byla v Tanvaldě slavnostně otevřena nová Naučná stezka podél Kamenice. Na 6 zastaveních na trase o délce 1, 6 km se
dozvíte o životě tehdejších obyvatel, o výstavbě železnice, o rozvoji průmyslu atd. Na každé informativní tabuli je mapka s popiskem, kde se
nacházíte, co všechno vidíte, získané informace a fotografie. Podrobnější informace naleznete pod QR kódem umístěným na každé tabuli.
Vede od vlakové železniční stanice Tanvald k železničnímu viaduktu na Horním Tanvaldě. Srdečně Vás zveme na její prohlídku.
-red-
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Základní umělecká škola Tanvald
Již skoro měsíc je v naší škole konečně
zase „hlučno“. Ze všech dveří se ozývají
tóny, ať už hrané, nebo zpívané. I tanečníci, výtvarníci a sboristé se dočkali momentu, kdy se uvidí se svými kamarády.
Sice v omezeném počtu 3 žáků ve skupině,
ale přece jen. Omezený počet dětí ve větších skupinách nám sice výuku komplikuje, musíme měnit rozvrh hodin, zkracovat
časovou dotaci, ale živý kontakt je nenahraditelný. Takže i za tento způsob jsme
vděčni a jsme moc rádi, že se můžeme
s dětmi vidět a pracovat s nimi, byť v malém kolektivu.
Co zůstává stále nejisté, je konání akcí,
kterých obvykle v květnu a červnu bývalo nespočet. Nejsme si jisti, zda se budou
moci uskutečnit alespoň třídní přehrávky pro rodiče, takže se již pilně pracuje
na nahrávání žáků. Pořídili jsme do školy
výkonnější kameru, díky které vyučující
postupně natáčí své žáky. Vznikne tak řada
„malých koncertů“, které budou vyvěšeny
na stránkách školy, Youtube kanálu ZUŠ,
nebo čistě jen pošleme záznam žáka rodičům pro potěšení.
Potěšit se rozhodli i výtvarníci, kteří
v tuto chvíli dokončují instalaci výstavy
výtvarného oboru v malé galerii, která
vznikla v nevyužité chodbě spojující naši
školu se ZŠ Masarykova. Od 24. 5. 2021

•

tedy můžete navštívit výstavu s názvem
„TVOŘÍME NAVZDORY … aneb UMĚLCEM
DOMA“ v budově hudebního oboru.

ZUŠ Tanvald vyhlašuje

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ
7. - 11. června 2021
15.00 - 17.00
Zápis nových žáků pro rok 2021/2022
proběhne pro zájemce o hru na hudební
nástroj nebo zpěv v ředitelně ZUŠ nebo
v učebně číslo 4 (Školní 351, tel. 775 557 121).
Pro zájemce o taneční a výtvarný obor
v budově v ul. Komenského 301 (tel. VO 775 557 113, TO - 775 557 112 ).
Pokud vám současná situace nedovoluje
přijít k zápisu, je možné se domluvit telefonicky na čísle 775 557 121 nebo e-mailem: zustanvald@volny.cz.
Hudební obory:
• hra na zobcovou flétnu
• hra na příčnou flétnu
• hra na klavír
• hra na elektronické klávesové nástroje

Gymnázium Tanvald sklízí úspěchy
v biologické olympiádě
Letošní ročník biologické olympiády byl
pro naši školu i přes online výuku mimořádně úspěšný. Dvě naše studentky obsadily přední místa v krajském kole této celorepublikové soutěže. Valentýna Rýdlová
z primy vybojovala 1. místo v kategorii D,
kde spolu soupeří žáci 6. a 7. tříd základních škol s žáky primy a sekundy víceletých gymnázií. Tereza Hausová ze sexty
byla druhá v kategorii B, která je určena
pro studenty 1. a 2. ročníku středních škol.
Biologická olympiáda patří podle mého
názoru k velice náročným soutěžím z hlediska přípravy. Soutěžící musí zvládnout
nastudovat mnohostránkový přípravný
text, jehož zaměření je v každém ročníku
soutěže jiné. Letos se mladší kategorie věnovaly životu ve vodním prostředí a starší ročníky se dozvěděly nové informace
na téma obranné mechanismy v přírodě.
Také seznam organismů, které musí soutěžící umět rozpoznat a určit, čítá stovky
druhů rostlin, hub a živočichů. Mladší žáci,
to jsou kategorie D a C (6. až 9. třída ZŠ
a jim odpovídající ročníky víceletých gymnázií) musí navíc samostatně vypracovat
tzv. VSTUPNÍ ÚKOL. Ten je badatelsky zaměřený a rozvíjí pozorovací schopnosti,
ale i další dovednosti, jako je formulování postupů, závěrů, jejich dokumentace
a publikování výsledků.
Školní i krajské kolo soutěže se konalo
v covidové době netradičně, zcela online.

• hra na housle
• hra na violoncello
• hra na kytaru
• hra na elektrickou kytaru
• hra na basovou kytaru
• hra na banjo
• hra na ukulele
• hra na klarinet
• hra na saxofon
• hra na trubku
• hra na pozoun
• hra na akordeon
• hra na bicí
• sólový zpěv
• Přípravná hudební výchova 1 - pro 5 leté
• Přípravná hudební výchova 2 - pro 6 leté
• pěvecký sbor Hlásky - pro mladší děti,
pátek 14.00 - 15.00
• pěvecký sbor Melodia - pro starší děti,
pátek 15.00 - 16.30
Výtvarný obor - od 5 let
Taneční obor - od 5 let
Úleva pro pracující rodiče tanvaldských
dětí: máme k dispozici školního asistenta, který na žádost rodičů vyzvedává malé
děti z MŠ nebo prvních tříd ZŠ a přivádí je
k nám na vyučování.
Za Základní uměleckou školu Tanvald
Petra Jedličková Šimůnková

Věnec u sochy
• T. G. Masaryka

•

Z pohodlí domova se účastníci „proklikali” až do konce soutěže i přes veškeré nástrahy v podobě nestálého internetu nebo
přetíženého serveru.
Valentýně a Tereze gratulujeme, děkujeme za skvěle odvedenou práci a výbornou
reprezentaci naší školy.
Mnoho úspěchů v dalších soutěžních
kláních, ve studiu i v osobním životě přeje
Mgr. Kateřina Bendová
(vyučující biologie a chemie).

Slavnostní kladení věnce u sochy T. G.
Masaryka se konalo v centru města v pátek 7. 5. 2021 v předvečer Dne vítězství.
Aktu se ujal místostarosta Antonín Bělonožník. Čestnou stráž obstarali členové
SDH Šumburk.
-red-
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Masaryčka a školní rok 2021/2022
Na první pohled to vypadá jako několik
světelných let do budoucnosti… ale konec
školního roku se blíží. A ve školách tak
nastává čas, kdy se aktivně plánuje nový
školní rok, který započne za několik měsíců.
A jaké jsou plány na naší Masaryčce?
Chceme pokračovat ve využívání inovativních metod ve vzdělávání, které vedou naše žáky k samostatné tvůrčí práci
a logickému úsudku. Sdílení a předávání
zkušeností patří na naší škole k standardu
dobrého učitele. Od příštího roku budeme
zavádět párovou výuku (naši žáci tak budou mít v některých předmětech a hodinách k dispozici dva vyučující, kteří budou
plánovat výuku společně).
K aktivnímu odpočinku budeme využívat nové hřiště s workoutovými prvky. Těšíme se na společné výjezdy na lyže a vodu.
Budeme poznávat okolí města v rámci
zeměpisných a přírodovědných exkurzí.
V odpoledních hodinách budeme otevírat pro žáky řadu kroužků. Pro odpočinek
i vzdělávání zrekonstruujeme naši školní
knihovnu, již teď plánujeme úpravu prostor a postupně nakupujeme nové knižní
tituly, a to i s ohledem na přání (a není jich
málo) našich žáků.
Během školního roku třídní učitelé aktivně pracují se svou třídou. Konají se
pravidelná třídnická dopoledne, která se
zabývají vztahy ve třídě, osobnostním růstem dětí či primární prevencí rizikového
chování. V podobném duchu na naší škole
probíhají tematicky zaměřené týdny, které obohacují běžnou výuku. Jedním z nich

byl v letošním školním roce Týden on-line,
který se věnoval prevenci rizikového chování v kyberprostoru. Jednotlivé předměty
tak v těchto týdnech spojuje jedno téma.
Taková výuka se stává pro všechny, učitele
i žáky, smysluplnější a získává nový rozměr.
Těšíme se na naše nové žáky. Během dubna se do naší školy zapsalo celkem 78 dětí.
Na nový školní rok se těší i naši budoucí
prvňáčci. Zápis proběhl opět on-line, stejně jako minulý rok, ale tentokrát jsme se
mohli lépe připravit a zúročili jsme naše
zkušenosti s distanční výukou. Řada zájemců využila možnost individuálních
konzultací, při kterých se setkali s třídní
učitelkou a prohlédli si velmi dobře vybavené prostory školy. Děti mohly pokukovat
po třídě, kterou budou navštěvovat od září,
seznámit se s paní učitelkou, aby je 1. září
ve škole uvítala známá tvář.
Těšíme se, že do konce školního roku
bude možné uspořádat setkání dětí a rodičů budoucích prvňáčků, kde se všichni
alespoň trošku seznámíme a připravíme
se na velký krok v životě dětí i rodičů.
V příštím školním roce bychom rádi otevřeli dvě šesté třídy. Proto rádi uvítáme
zájemce o naši školu. Něco málo o nás napoví video, které natočili naši žáci s cílem
představit školu, kterou navštěvují. Chtějí
se tak podělit se i o zkušenosti s naší výukou.
Pokud bychom mohli odpovědět na zvídavé otázky rodičů a zájemců o naši školu,
kontaktujte nás.
Jana Duňková, Monika Šrýtrová

Jak se hýbali žáci i učitelé
tanvaldského gymnázia v době covidové
Fenomén různých výzev neminul v uplynulých měsících ani naše gymnázium,
takže podobně jako tomu bylo i na jiných
školách, i ta naše se zapojila do rozhýbání
žactva strnulého u obrazovek domácích
počítačů. Počátkem dubna tudíž byla vyhlášena celoškolní výletní soutěž. Ukončení
a vyhlášení výsledků nastane až v polovině
května, po uzávěrce Zpravodaje. Nicméně jedno je jisté – v době psaní článku se
všechny ročníky gymnázia dotýkají mety
6500 nachozených kilometrů, což je úctyhodné číslo. Sportovní terminologií řečeno,
nejvíc do toho šli se srdíčkem borci ročníku
septima, kteří atakovali dvoutisící kilometr.
Pravidla byla celkem jednoduchá – zapojit se do výzvy našlápnutím předem
daných okruhů a poté se výhradně pěšmo pohybovat i vlastními cestami. Toto
vše přes chytré telefony zaznamenávat
do aplikací Mapy.cz nebo Strava kvůli
prokazatelnosti a férovosti. Pak přibývaly
bonusové kilometry za zdolávání jizerskohorských rozhleden a též za co nejrychlejší
zdolání trasy. Ke kilometrům jednotlivých
tříd mohly přibývat kilometry věnované
jednotlivými vyučujícím .

• Tour de Sportovka

•

•

Na sportovce odstartovala další sportovní výzva, tentokrát cyklovýzva opět přes
mobilní aplikaci Strava. Zadání znělo následovně: „Porazíte učitelský sbor v souboji pedálů? Úkolem je ujet na kole 3 381 km
dříve než zástupci pedagogického sboru
a pokusit se i o dílčí úspěchy v najetých kilometrech a nastoupaných metrech. Aktivitu ukládejte jako ride (chůzi a běh dejte
do Everestu) a pozor, podvodníci poletí přes
řídítka. Tak dofoukněte galusky, namažte
nohy a řetěz, v pondělí 3. 5. startujeme. P. S.
Privilegium v podobě elektrokola mají pouze tři zasloužilí učitelé!„
Report ze závodu po prvním týdnu:
„Máme tu první týden nové výzvy a už se
nám zde odehrál souboj o vedení, který nakonec skončil krutou porážkou učitelského
sboru. Stáj studentů roznesla své soupeře
s výkonem 744 km, a tedy získává náskok
140 kilometrů oproti učitelskému sboru. Nicméně do cíle výzvy daleko, bitva nekončí!“
Pomyslné žluté, zelené, puntíkaté „vrchařské“ trikoty oblékali jezdci obou stájí.
Uvidíme, která že stáj protne dříve cílovou
pásku.
Pěší výzva „Z lockdownu na Everest“
byla stylově uzavřena vyhlášením výsledků, na článek a fotografie se můžete těšit v příštím čísle Zpravodaje. Děkujeme
všem zúčastněným. Věříme, že školními
výzvami pohyb a sport nekončí, každý
z nás si může udělat svoji prázdninovou
výzvu, ať už si bude měřit kilometry, nebo
bude sportovat jen tak, pro radost.
Jana Tůmová

Je naučná stezka
pro děti?

•

Na celé akci bylo fajn to, že motivovala
k pohybu na čerstvém vzduchu, probudila
zdravou soutěživost a přiměla jednotlivce
a skupinky se zase navzájem potkat tváří
v tvář.
IN

Naučná stezka vede podél řeky Kamenice. Začátek stezky je u vlakové zastávky
Tanvald a konec stezky je u železničního
viaduktu na Horním Tanvaldě. Podél cesty
je 7 zastavení. V naučné stezce se mnoho
naučíte o našem městě Tanvaldě. Dozvěděli jsme se, jak Tanvald vznikl, jak se
vyvíjel zdejší průmysl, o toku Kamenice,
o železnici, která kopíruje řeku i stezku.
Hledali jsme ztracené lávky, zaniklé domy
a hledali odpovědi na otázky v dostupných
pracovních listech, které jsme si stáhli
z nového turistického portálu www.tanvald.eu. Stezka je nejen zajímavým zpestřením výuky, ale i procházkou kolem řeky
Kamenice. Takže ANO – stezka JE pro děti!
Žák 5. A Pavel Balaš a paní třídní učitelka
Markéta Mikušová, ZŠ Tanvald, Sportovní
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Trochu historie na pokračování – závěrečná část
Dne 29. června 1901 se usnesl výbor kostela, aby kostel byl vysvěcen dne 11. srpna 1901, a to i přesto, že kostel měl do doby ustanovení vlastního faráře zůstat filiálním kostelem Příchovic. Kostelní výbor toto rozhodnutí učinil jen s těžkým srdcem a jen proto,
aby novostavba kostela mohla být dána do užívání. Rozhodnutí se
ale nedalo uskutečnit, a tak členové místního výboru tzv. Localcomité se dne 5. srpna 1901 rozhodli, že pro nesplnění slibu ze
strany Jeho Excelence biskupa
Dr. Emanuela Schöbela ve věci
obsazení místa faráře vlastním
samostatným duchovním, se
vzdají svého členství ve výboru. Sdělili, že až na další vývoj
v této záležitosti se o kostel starat již nebudou. Tato skutečnost
a příslušná korespondence se neminuly účinkem. Na telegrafický příkaz biskupa byl 9. srpna 1901 farářem jmenován duchovní
Páter Otto Kamshoff, pocházející z Německa, který se záhy ujal
úřadu, čímž bylo splněno přání obyvatelstva. K slavnostnímu
vysvěcení nového kostela tak mohlo konečně dojít dne 15. srpna
1901. Vysvěcení provedl jablonecký vikář František Günter. Po vykonání obřadu vysvěcení byl uvolněn vchod do kostela a nastala
životu nebezpečná tlačenice, poněvadž si všichni čekající obyvatelé chtěli zajistit místa v kostele. Pan vikář Günter pronesl vytříbenou formou kázání, vyzdvihl zásluhy jednotlivých osob o zdárné dílo, zejména pak zásluhy starosty pana Josefa Pochmanna
a žádal přítomné, aby i v budoucnosti o tento nový kostel řádně
pečovali. Na to byla Farářem Otto Kamshoffem za asistence četného duchovenstva sloužena mše, při které mužský pěvecký sbor
Lyra a ženský pěvecký sbor Cecília skvěle přednesly mši, kterou
složil pan Reinhold Rössler z Josefova Dolu. Dirigentem byl jeho
syn Rudolf Rössler, který byl dirigentem kůru. Ode dne vysvěcení
bylo sice zdejšímu knězi dovoleno sloužit mše, ale všechny ostatní funkce musely být vykonávány v Příchovicích. Na energický
zákrok faráře Otto Kamshoffa nastala změna a 3. října 1901 bylo
vykonávání všech funkcí, svateb, pohřbů a křtů v kostele na Šumburku dovoleno. Poplatky se ale nadále odváděly do Příchovic.
Později byl farář Páter Otto Kamshoff přeložen do Desné. Na jeho
místo byl dosazen Páter František Symon z Chlumu. Byl české
národnosti, obec ho jako místního duchovního neuznala a kostel
zůstal neobsazen.
Dle vzpomínek obecního tajemníka Antona Kaspera vstoupil
koncem listopadu 1902 krátce před 6. hodinou večer do obecního
úřadu muž v dlouhém černém kabátě se šálou kolem krku takže
jeho obličej nebyl příliš vidět. Muž žádal o rozmluvu se starostou,
který ale nebyl přítomen. Muž požadoval klíče od fary, ale protože

•

mu tajemník nedůvěřoval, požádal ho, aby se zatím ubytoval v hotelu. Teprve po dlouhém dohadování muže přemluvil k noclehu
v hotelu. Druhý den se starostou čekali na jeho příchod, ale již se
nedostavil. Později se zjistilo, že to byl skutečně duchovní a byl přidělen na faru v Nollendorfu (dnes Nakléřov je místní částí Krásný
Les v obci Petrovice, nacházející se v Krušných horách, nedaleko
česko-německé státní hranice,
asi 14 kilometrů od krajského
města Ústí nad Labem) a krátce
na to spáchal sebevraždu. Dne
9. prosince roku 1902 se dostavil německý kněz Ondřej Böhm
ze Sebastianbergu (česky Hora
Svatého Šebestiána v Krušných
horách, severozápadně od Chomutova) a byl radostně přivítán.
Za samostatného faráře byl Ondřej Böhm ustanoven až 30. dubna
1903 a týž den přijal vysvěcení v Litoměřicích. Jeho oficiální uvedení na post se uskutečnilo 10. května 1903. Obřadu byli přítomni
hosté vikář František Günter z Jablonce nad Nisou, Páter Holec
z Jistebska, Páter Otto Kamshoff z Desné a ze strany úřadů Baron
Dačický z Heslova.
Dne 14. srpna 1904 přijel do Šumburku světící biskup
Dr. V. Frind z Prahy. Byl na zdejším nádraží uvítán a uveden
do kostela. Po osamostatnění fary se místní kostelní výbor rozpustil. Nutno poznamenat, že usilovnou spoluprací kostelního
výboru a obce se podařilo získat veškeré finanční prostředky
na vnitřní zařízení kostela a vše bez doplatku převést do majetku
církve. Papež Pius X. za zásluhy o římsko-katolickou církev propůjčil starostovi Josefu Pochmannovi čestný papežský odznak
„Pro Ecclesia et Pontifice“ (Česky Pro církev a papeže) je papežské
záslužné vyznamenání udělované kněžím i laikům za zvláštní zásluhy, ocenění, nazývané též čestný kříž bylo zavedeno 17. července 1888 papežem Lvem XIII. na památku padesátého výročí jeho
kněžského svěcení. Jedná se o nejvyšší vyznamenání, které může
papež udělovat i laikům), vyznamenání, které si hlava obce plně
zasloužila.
Později byla provedena malba křížové cesty. Původní zvony padly v roce 1917 za oběť válečným potřebám. V poválečných letech
obyvatelstvo požadovalo opětovné pořízení zvonů. To se podařilo.
Od firmy Antonín Winter z Broumova byly pořízeny čtyři zvony
za úhrnnou cenu 66 273,83 Kčs.
Nové zvony se na Šumburku poprvé rozezvučily o Vánocích
25. prosince roku 1927.
Čerpáno z tzv. Kasperovy kroniky a dostupných dobových záznamů.
R. Seidel

Okolnosti stavby
a počáteční roky užívání
kostela v Šumburku nad Desnou

Řemeslo má zlaté dno aneb volba povolání na ZŠ Horní Tanvald
V letošním školním roce se s povinnou
školní docházkou rozloučí 12 žáků. Většina z nich bude pokračovat v dalším vzdělávání na odborných učilištích. Podařilo
se nám navýšit počet žáků, kteří si zvolili
učební obor. A protože jsou v devítce převážně chlapci, jedná se zejména o obory
technické.
Žáci se na budoucí povolání a s ním spojený výběr střední školy připravovali průběžně v předmětech pracovní vyučování
a občanská výchova. Při svém rozhodování měli k dispozici řadu informačních
materiálů z odborných učilišť, Atlas školství, videoklipy, které poskytlo IPS – ÚP
Jablonec n/Nisou a sledovali online Dny
otevřených dveří SOŠ. Seznámili se s trhem práce, s nabídkou zaměstnavatelů
v našem regionu a také jak vypadá reálná
výroba. Spolupracujeme se Svazem prů-

myslu a dopravy, který organizuje pro školy z celého kraje Živé knihovny povolání –
v letošním roce v online prostředí. Mnohé
pracovní činnosti si budoucí učňové pravidelně osvojovali při pracovním vyučování.
Chlapci získávali zručnost v nově zařízené
školní dílně a děvčata v pracovně ručních
prací a na školní zahradě. Žáci si mohli podat 2 přihlášky na střední školu. V letošním
roce toho využilo 8 chlapců a 1 dívka. Většinou budou pokračovat v tříletém učebním
oboru, který je zakončen složením učňovské zkoušky a vydáním výučního listu.
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A jaká byla volba našich žáků? Dva chlapci
budou pokračovat v oboru Zednické práce a jeden žák v oboru Strojírenské práce,
které nabízí SOŠ Jablonecká 999 Liberec.
Třem žákům se zalíbilo Střední odborné učiliště v Hubálově – obor Opravářské
práce. Jeden žák bude pokračovat ve vzdělávání na SOŠ Škoda Auto Mladá Boleslav
– Strojírenské práce. Jedna dívka zvolila
obor Pečovatelské služby na SŠ v Semilech
a jeden žák s handicapem bude pokračovat
v oboru Praktická škola dvouletá v Liberci.
Letošní deváťáci si uvědomují, že řemeslo má budoucnost a že pracovní místa
ve zvolených oborech jsou garantovaná.
Věříme, že jsou dostatečně motivováni
ke studiu i k úspěšnému dokončení zvoleného učebního oboru. Přejeme jim hodně
studijních, praktických i pracovních úspěchů.
Jana Hýsková

Tanvaldský zpravodaj

červen 2021

Šumburáci a jejich návrat do školních lavic • Žáci ZŠ
S. K. Moc jsem se do školy těšila. Když
jsme chodili normálně do školy, nikdo si
školy nevážil tak, jak teď. Těšila jsem se
na spolužáky a na paní učitelku. Online
výuka mě nebavila tolik jako škola. Jsem
ráda, že jsem se mohla vrátit do školy.
Ve škole se učí líp než doma, paní učitelka
nám vysvětlí úplně všechno. Rodiče někdy
něčemu nerozuměli, třeba naší matice.
M. S. Hodně jsem se do školy těšila,
protože jsem chtěla vidět spolužáky a paní
učitelku. Těšila jsem se na výlety a na to, až
se budeme chodit učit ven. Nebavilo mě
sedět doma a mít online výuku. Jsem ráda,
že jsem ve škole.
V. K. Byla to radost vidět se se spolužáky. Když jsem se připravovala, byla jsem
ve stresu, jestli mám všechno. Když jsem
šla po distančce do školy, tak jsem v duchu
slyšela „jdi tam“ a pak hned „nechoď tam“ …
ve škole mi to přijde fakt lepší.
D. Š. Když jsem se dozvěděla, že jdeme
do školy, tak to bylo opravdu super. Připravovala jsem se docela dlouho. Bylo totiž docela těžké si pamatovat, co si máme
všechno vzít. Ale hlavní je, že se na to
všichni moc těšili, na kamarády a paní učitelku.
K. S. Radost byla hodně velká. Ale trošku jsem se bála, že se třeba nějací žáci
změnili, ale nezměnili. Já jsem se moc
těšila, protože mám ráda svoje spolužáky
a naši paní učitelku.

K. T. Ve škole je to lepší, protože mě
z tabletu doma pálily oči. Moc jsem neslyšela paní učitelku. Těšila jsem se na kamarády a na výtvarnou výchovu, že budu
moct malovat a tvořit.
A. K. Byla jsem smutná, když jsme museli jít domů na distanční výuku. Když jsme
šli zase do školy, byla jsem strašně šťastná.
Doma mi to přišlo jako trápení. Těšila jsem
se na kamarády a na paní učitelku a nebavilo mě na distanční výuce, že jsem viděla
jen placaté kamarády.
M. T. Na online mě to nebavilo. Pak mi
večer někdy nebylo dobře. Bylo blbé, že
jsme nemohli vyrábět a taky jsem si nemohla hrát s kamarády. Můžeme jít spolu
ven. Ale nemám ráda testy a musím nosit
roušku. A už chodím ráno sama do školy.
T. B. Já jsem se těšila na své kamarády
a na družinu. Na to, až si zase budu hrát
s legem.
T. J. Těšil jsem se na písanku a kamarády.
T. C. Já jsem se těšila na děti a také
na výtvarku.
B. K. Těšila jsem se na kamarády,
na úkoly a paní učitelku.
J. V. Já jsem se do školy moc těšil na písanku a český jazyk.
V. K. Já jsem se těšil na kamarády
a na to, až se uvidíme.
Šumburský kolektiv

ZŠ Horní Tanvald - Týden ve znamení
čarodějky Agáty v přípravné třídě
Během týdne se děti naučily básničku
o čarodějce Agátě. Ta byla sice hodná, protože je naučila písmenko A, ale i trochu
lumpačila a začarovala jim rodinu, kterou
proměnila na zvířátka (děti kreslily, stříhaly a lepily obrázky).
V pátek 30. 4. si pak děti Agátu během 1.
hodiny vyrobily. Jenom jim chyběla košťata, a tak jsme vyrazili na procházku. Podívali jsme se na koníčky a nasbírali a svázali březové větvičky (teď už břízu děti jistě
poznají). S nimi už byly čarodějnice dokonalé a děti si svou Agátu s velkou radostí
odnesly domů.
Sice se letos nemohl konat tradiční společný oheň s opékáním buřtů, ale i tak
jsme si pátek 30. dubna užili naplno.
Hana Svobodová
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Horní Tanvald děkují •

Naše škola, jako všechny ostatní, v současné době mimo plnění ŠVP, žije určitými
změnami. Celá společnost ví, jaká situace
ve světě nastala s epidemií koronaviru a že
trvá déle než rok. Žáci tyto změny chápou,
protože učitelé s nimi o jejich nutnosti
hovoří při výuce – především v předmětech výchova ke zdraví a v třídnických hodinách. A tak na naší škole většina z nich
k nim přistupuje zodpovědně, bez problémů se testují, nosí roušky nebo respirátory. Jsou i takoví rodiče, kteří si děti nechají
raději doma, ale těch je málo. Ve škole se
dbá především na zvýšenou hygienu, vedle mýdla jsou ve všech třídách a v ostatních prostorách školy dezinfekce.
Několik žáků si již tuto nemoc prodělalo,
a tak s průběhem seznamují své spolužáky, hovoří o blízkých lidech v rodině nebo
o lidech z okolí, kteří jsou v současnosti
pozitivní. Z řečí žáků je zřejmé, že se této
nemoci obávají, a tomu se vůbec nedivím.
Při jedné z našich hodin jsme se bavili
o těch, kteří nemocné léčí v nemocnicích,
kteří stojí v první linii v boji s covidem-19
a pomáhají těm, kteří na tom bývají velmi
špatně. O lékařích, zdravotních sestřičkách, záchranářích a ostatních, kteří v nemocnicích pomáhají. Protože jejich práce
je pro společnost velmi důležitá a nenahraditelná, rozhodli jsme se se žáky jim
poděkovat.
Za ZŠ Tanvald Údolí Kamenice
Jana Komárková

červen 2021

Tanvaldský zpravodaj

• Pohled do smíšené
né části kanalizačních přípojek v počtu třídy Trojlístek
20 vlastníkům nemovitostí, pro které
byly přípojky vybudovány v souvislosti Masarykovy školy
•

Co projednala rada města
Výběr ze zasedání Zastupitelstva města
Tanvald konaného dne 21. 04. 2021
I.
■ ZM bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 19. 02. 2021
do 14. 04. 2021.
II.
■ ZM bere na vědomí informace o činnosti kontrolního výboru, finančního výboru a výboru pro rozvoj cestovního ruchu.
III.
■ ZM bere na vědomí informace o činnosti společností s majetkovou účastí
města: 1) Nemocnice Tanvald s.r.o.,
2) Teplárenství Tanvald s.r.o.,
3) TABYS s.r.o.
IV. K majetkoprávním záležitostem
■ ZM:
1) schvaluje prodej stavby „Tanvald – ul.
Protifašistických bojovníků – prodloužení vodovodu“, tj. vodovodu o celkové délce
34,2 m do vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice za kupní cenu 21.600 Kč.
2) rozhodlo na základě vydaného a zveřejněného záměru zvýšit kapitál obchodní
společnosti 100 % vlastněné městem Tanvald - TABYS s.r.o., IČ 62739646, se sídlem
Protifašistických bojovníků 183, Tanvald,
část Šumburk nad Desnou nepeněžitým
vkladem nemovité věci, pozemku parcelní číslo st. 256/1 v katastrální území Šumburk nad Desnou, jehož součástí je stavba:
Šumburk nad Desnou č.p. 183.
3) rozhodlo na základě vydaného a zveřejněného záměru prodat pozemkovou
parcelu č. 663/1 (trvalý travní porost)
o výměře 1986 m2, pozemkovou parcelu č. 663/2 (orná půda) o výměře 487 m2
a pozemkové parcely č. 664/19 (trvalý travní porost) o výměře 968 m2, vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou slečně S. za účelem umístění stavby rodinného
domu za kupní cenu ve výši 1.307.800 Kč.
K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné
ke dni uskutečnění platby.
4) na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 825/1 (trvalý travní porost)
o výměře 979 m2 a pozemkovou parcelu
č. 825/2 (ostatní plocha – neplodná půda)
o výměře 586 m2 vše v katastrálním území
Šumburk nad Desnou paní K. za účelem
rozšíření zázemí u rodinného domu č.p.
50, Vítězná ul., Tanvald, část Šumburk nad
Desnou za kupní cenu ve výši 66.100 Kč.
5) na základě vydaného a zveřejněného
záměru rozhodlo prodat část pozemkové
parcely č. 258/1 (ostatní plocha – neplodná půda) v katastrálním území Tanvald,
označenou podle geometrického plánu č.
1828-362/2020 jako pozemková parcela
č. 258/3 (ostatní plocha – neplodná půda)
o výměře 227 m2, manželům F. za kupní
cenu ve výši 66.500 Kč.
6) schvaluje prodej veřejné části vodovodních přípojek v počtu 33 a veřej-

se stavbou označenou jako „Tanvald, Šumburk, vodovod a kanalizace Vítězná ul.“za
kupní cenu ve výši 1.000 Kč za každou přípojku.
V.
■ ZM ve věci žádosti o poskytnutí peněžitého daru o.p.s. Hospic sv. Zdislavy rozhodlo:
a) schválit poskytnutí peněžitého daru
ve výši 33.000 Kč
b) schválit rozpočtové opatření č. 17/2021:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
nerozdělené dotace a dary neziskovým
org. v oblasti soc. služeb - 33.000 Kč
dar HOSPIC sv. Zdislavy, o.p.s. Liberec
33.000 Kč
VI.
■ ZM schválilo dofinancování projektu
„Realizace energetických úspor objektu radnice č.p. 359, Tanvald“ a rozpočtové
opatření č. 15/2021:
KAPITÁLOVÉ Výdaje
Realizace energetických úspor v objektu
radnice č. p. 359, Tanvald + 5.516.000 Kč
Financování
Převod hospodářského výsledku z minulých let + 5.516.000 Kč
VII.
■ ZM schvaluje realizaci akce „Naučná
stezka Bobovka“ a rozpočtové opatření č.
16/2021:
KAPITÁLOVÉ Výdaje
Naučná stezka Bobovka 1.100.000 Kč
Financování
Převod hospodářského výsledku z minulých let + 1.100.000 Kč
VIII.
Ve věci rozhodnutí Ministra životního prostředí ČR ze dne 12.04.2021 č.j.
MZP/2021/430/358 o rozkladu města Tanvald proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy
V, ze dne 29.10. 2020, č.j. MZP/2020/540/685,
kterým bylo společnosti ENTERGEO, SE,
Praha stanoveno průzkumné území pro
zvláštní zásah do zemské kůry za účelem
průmyslového využívání tepelné energie
zemské kůry v lokalitě Tanvald (dále jen
„Rozhodnutí MŽP“)
■ ZM:
1) bere na vědomí informaci o potvrzení
výše uvedeného Rozhodnutí MŽP a zamítnutí rozkladu města;
2) ukládá starostovi města zajistit prostřednictvím právní zástupkyně města
JUDr. Heleny Jantačové všechny potřebné
úkony pro podání žaloby proti výše uvedenému Rozhodnutí MŽP.
Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Ve velké zasedací místnosti radnice se
uskuteční ve středu 9. června od 16 hod.
jednání zastupitelů města.
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Vycházíme z principů Montessori výuky. Montessori pedagogika je pedagogický systém, který vyvinula italská lékařka
Marie Montessori (1870 - 1952), je založen
především na respektu k osobnosti, vývoji
dítěte a individuálním přístupu ke vzdělávání každého žáka. Řídí se principy, které
postihují vztah dospělého k dítěti, připravené a dítěti přizpůsobené prostředí
a opírají se také o hluboké lidské hodnoty,
jejichž společným jmenovatelem je výchova zodpovědného, kreativního a svobodně
smýšlejícího člověka.
Co se děti učí:
Obsah vzdělávání je pro Montessori systém i pro běžné třídy totožný a je dán školním vzdělávacím programem. Očekávané
výstupy na konci 1. stupně vzdělávání jsou
tedy stejné pro oba pedagogické systémy
na naší škole.
Jak se děti učí:
Cíl výuky se od běžných tříd neliší, cesta k němu je jiná. Třídy jsou organizovány jako ročníkově smíšené. Společně se
v prvním trojročí učí první, druhý a třetí
ročník a ve druhém dvojročí čtvrtý a pátý
ročník.
Vybavení ve třídách:
Pracujeme s velkým množstvím propracovaných pomůcek jak pro jazyk český
a matematiku, tak i pro přírodní vědy a výchovné předměty. Využíváme kvalitně vybavené prostory školy, například cvičnou
kuchyňku, tělocvičnu, dílny, počítačovou
učebnu, skleník, venkovní hřiště.
Organizace dne:
Výuku organizujeme v časových blocích. Ranní blok od 8:00 do 9:30 je věnován
především intenzivní práci v předmětech
jazyk český a matematika, případně přírodověda, vlastivěda nebo angličtina. Po přestávce je druhý blok od 10:00 do 11:40, který
je většinou zaměřen na výchovné předměty, projektovou výuku nebo další aktivity. Po obědě mají děti možnost chodit
do školní družiny nebo na kroužky přímo
v budově školy. Výuka probíhá co nejvíce
venku.
Výuka:
Novou látku prezentujeme formou ukázek s použitím pomůcek. Děti potom pracují samostatně, nebo ve skupince podle
svých plánů a přehledů učiva. Pokud potřebují pomoci, mohou se obrátit nejen
na učitele a asistentku, ale i na spolužáky.
Celoročně pracujeme také na projektech.
Vztahy:
Velký důraz klademe na respektující
vztahy na všech úrovních ve škole i mezi
rodinou a školou. Pravidla třídy si určujeme společně s dětmi. Na začátku školní
docházky se s dětmi účastníme adaptačního pobytu. Děti svým třídním učitelkám
i asistentkám tykají.
Hana Votočková

Tanvaldský zpravodaj
Velice se omlouváme třem jubilantům,
kteří byli neúmyslně opomenuti
v dubnovém vydání
Tanvaldského zpravodaje.

Anně Bukáčkové, Ireně Havlíčkové
a Danuši Kodítkové
přejeme mnoho štěstí a zdraví. -red-

Senior klub II. Tanvald – Výšina

Vás zve na posezení s grilováním
ve čtvrtek 10. 6. 2021 od 16.00
v zahradě Senior klubu Tanvald sídliště
U školky 579
Občerstvení zajištěno.

červen 2021

V červnu 2021 oslaví životní jubileum
Ducháčová Jarmila
Lišková Anna
Smejkal Jiří
Nesvadbová Jiřina
Stránský Josef
Vávrová Jana
Němeček Petr

Řeřábek Ota
Štrojsová Eva
Vykoukal Zdeněk
Beneš Jiří
Cicková Alena
Habová Maria
Rainiš Ladislav

Srdečně blahopřejeme oslavencům
Pokud si někdo nepřeje být uveden v TZ,
stačí zavolat na tel.: 483 369 671
(Pozor na termín uzávěrky TZ!)

Absolventi obecné školy po 70 letech

Před školou na Šumburku dne 5. 10. 1996
Vepředu zleva: Marcela Pirklová, Lexa Hyšková, Evžen Belda, Jindřich Svárovský, Karel Nepraš, Petr Hendrich. Vzadu: Johana Zemanová, Jan Lejsek, Jiří Janouš, Jan Sejkora.
Nejen pan Zdeněk Svěrák vzpomíná
ve známém filmu na obecnou školu. Také
v Tanvaldě se každý měsíc schází už řadu
let několik starých spolužáků, kteří v červnu 1951 absolvovali bývalou Obecnou školu v Šumburku nad Desnou – u kostela.
Někteří dojíždějí z Desné, Plavů, Jablonce
i Liberce, aby si při sklence piva zavzpomínali na bezstarostné mladé časy a dávná
školní léta.
Bylo nás tehdy 17 spolužáků a 7 spolužaček, kteří jsme následně v září 1951 nastoupili do Osmileté střední školy v Tanvaldě.
Tam jsme byli rozděleni podle abecedy
do čtyř tříd A, B, C, D, ale Šumburáci stále
drželi pospolu.
V poválečných letech jsme na Šumburku prožili skromné, ale hezké dětství.
Většinou jsme byli chudí a nikdo nikomu

nic nezáviděl. Na tehdejším hřišti nad pískovnou byly soustředěny zbytky německé
válečné techniky, zejména auta, obrněný
transportér a malý tank. To byl vítaný prostor pro naše klukovské hry. Po vyklizení
hřiště zde každé léto hostovaly cirkusy
jako Kludský, Medrano, Josefi a další. Někdy nám „cirkusáci“ nabídli drobné práce
a pak jsme mohli zdarma na jedno představení.
Jako kluci jsme se brodili potokem Herta
a za velké dobrodružství považovali průchod jeho tunely. Podnikali jsme výpravy
k Českému Šumburku na Šulikovu skálu,
na Světlou a někdy až na Sluneční chatu. Asi dvakrát jsme si došli prohlédnout
ležící vykolejenou německou lokomotivu do dnešní Desné III. Když pršelo, hráli
jsme karty nebo různé stolní hry. V zimě
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•
jsme jezdili na saních po silnici vedoucí
od hřbitova, a to ze zatáčky od Kudrů až
dolů na křižovatku ke konzumu. Tehdy
tudy auta v zimě téměř nejezdila, bylo to
bez rizika.
Naše vztahy se na pár let přerušily v 60. letech. Kluci šli na vojnu, ženili se, děvčata se
vdala a měla děti. Dala nás dohromady spolužačka Lexa Hyšková až v polovině 70. let.
Díky ní jsme se pak scházeli každých 5 roků.
Od 90. let se scházíme pravidelně každý
měsíc. Bohužel nás už dnes zbývá slabá
polovina. Je nám přes 80 let a pravidelných schůzek se zúčastňuje jen 6 až 7 spolužáků a jedna spolužačka, naše Marcelka.
Scházíme se v nádražní restauraci, protože většina dojíždí. Vzpomínáme na dětství,
na školu, na řídícího učitele Studničku,
na paní učitelky Kousalovou, Švastovou
a Košťálovou. Také nás učili pánové faráři
Mizera a Hnízdo. Školu v Šumburku jsme
navštívili až v pokročilém věku dvakrát.
Poprvé v říjnu 1996 k 50. výročí zahájení
školní docházky (viz foto) a podruhé dne
2. 9. 2016 k 70. výročí. Měli jsme možnost
porovnat současné a tehdejší vybavení
školy. Také jsme se pokusili odhadnout,
kde tehdy kdo seděl a kde jsme občas stávali „na hanbě“.
Bavíme se o rodině, o sportu a o životě,
jak už to při podobných setkáních bývá.
Do nedávna jsme ještě pořádali „školní
výlety“. Jeden z posledních výletů jsme
uskutečnili v r. 2019 do Hradce Králové,
kde jsme prohlídku města s Gočárovou architekturou zakončili hodinovou plavbou
lodí po Labi.
Z důvodu pandemie jsme se už téměř
rok nesešli, ale věříme, že v dohledné době
naše setkávání obnovíme. Přáli bychom
dnešním desetiletým dětem, aby se pokusily vymanit ze zajetí mobilů a notebooků
a aby si vytvořily mezi sebou stejné přátelství a zachovaly ho do pozdního věku jako
my.
Jan Lejsek
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Dění v Rodinném centru Maják Tanvald
Programová nabídka:
www.centrumajak.cz
Facebook:
Rodinné centrum Maják,
Tanvald
Na předškolní přípravu se můžete hlásit
už teď
Léto se nezadržitelně blíží, prázdniny
utečou jako voda a už nyní je dobré myslet na to, zda budeme chtít přihlásit 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 uvědomování, 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 odloženou školní docházkou, děti s potížemi
s osvojováním čtení a psaní ve škole, pro
děti, jejichž rodiče jsou dyslektici, pro děti
z málo podnětného nebo cizojazyčného
prostředí.
• Předškolní příprava s využitím odborných 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 osvojováním čtení a psaní ve škole.
Cena za lekci je v obou případech 90 Kč.
Za lekci logopedické reedukace (dyslálie,
dysfázie, porucha plynulosti řeči), kterou poskytují obě speciální pedagožky, je
50 Kč za 30 minutovou lekci. Pro rodiny
evidované v hmotné nouzi zdarma.

V Tanvaldě umístíme kasičku na drobné
(místo ještě upřesním) a budeme spolupracovat i s gymnáziem. Vybrané peníze
půjdou tentokrát na vybavení terapeutické místnosti, kterou pracovně přezdíváme
„kutloch“.
Co nás čeká za akce
• V neděli 6. 6. můžete vyrazit na krátkou
procházku po Šumburku nad Desnou, splnit cestou nějaké úkoly, objevit tajuplné
místo v lese a možná i malý poklad.
• V rámci eko aktivit si s Libuškou vyrazíme někam do přírody v okolí. Termín
upřesníme podle počasí.
• S psycholožkou Mgr. Zdeňkou Svobodovou jsme se během lockdownu viděli alespoň on-line. V červnu už s ní na téma „Co
nás trápí“, můžeme pohovořit živě. Tato
milá setkání se odehrávají podle potřeb
účastníků, takže můžeme probrat děti,
partnerské vztahy či jakákoliv jiná témata,
která aktuálně řešíme. Termín upřesníme.

Výstava v knihovně
Pokud v červnu zamíříte do Městské
knihovny v Tanvaldě, budete moct zhlédnout výstavu s názvem Víte, co se nám
děje v Majáku?
Dozvíte se, komu všemu pomáháme,
kdo pomáhá nám, jaké u nás běží programy a pro koho jsou určeny, co pořádáme
za pravidelné i nárazové akce, uvidíte fotografie a výrobky. Výstava bude přístupná
dle otevírací doby knihovny. Srdečně vás
zveme.
Pozvedněte slabé pro Maják už podruhé
Jako by to bylo včera, kdy jsem v Liberci
na radnici přebírala šek od Nadace Euronisa. Peníze, které se v rámci sbírky Pozvedněte slabé v Tanvaldě vybraly, jsme
použily na nákup nové klouzačky a žíněnek (pro měkký dopad) do terapeutického
bazénku.
I v letošním roce mohou Tanvalďáci
Majáku pomoci. Přímo v Majáku máme
za 30 Kč pár praktických předmětů - zrcátka, otvíráky a klíčenku s kolečkem
do nákupního vozíku.
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• Pro aktuální informace o akcích sledujte
náš web, facebookovou stránku a e-mail.
• V případě zájmu o středeční dopolední hlídání dětí bez maminek kontaktujte
Lenku, tel. 739 054 465.
Z. Koldovská
Péče o pěstounské rodiny, doprovázení
a poradenství pro ohrožené rodiny v MDC
Maják:
Klíčová pracovnice: Bc. Andrea Josífková, tel. 739 080 722 - pondělí, čtvrtek 8:30 –
11:00 hod. / doprovázející pracovník ohrožených 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
Sbírka MAJÁK PRO MARUŠKU VOTRUBOVOU pokračuje.
Můžete přispět na transparentní účet
286015899/0300. Za jakýkoliv příspěvek srdečně děkujeme. Pro potvrzení
o daru při větším obnosu nás kontaktujte
na info@centrumajak.cz.

Tanvaldský zpravodaj
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Dění ve Středisku volného času Tanvald

Třikrát HURÁÁÁ!!! Jinak ani tentokrát
začít nemůžeme. Konečně už k nám zase
mohou děti, i když ještě s jistými omezeními, a ne na všechny kroužky. I tak jsme
moc rádi a děti „jakbysmet“, kamarádi
a koníčky jim chyběli, to je na nich jednoznačně vidět. Doufáme, že se zlepšující se
situací budeme moci brzy zpřístupnit i zájmové útvary a aktivity, u kterých to zatím
není možné.

Práce s 3D perem
Děti z výtvarných kroužků navíc přivítalo překvapení v podobě nové 3D tiskárny,
kterou nyní testujeme a jsme z ní nadšení!
V příštím čísle se už pochlubíme fotkami
prvních trojrozměrných dílek. Zatím kluci
a holky zkoušeli práci se 3D perem, s nímž
také dokáží kouzlit zázraky, kupříkladu
nádhernou růži. Ani švadlenky nepřišly
zkrátka. Čekaly na ně nové šicí stroje, včetně jednoho vyšívacího, které hned otestovaly.
Všechny nové stroje si budou moci vyzkoušet i děti přihlášené na příměstské
tábory. Výtvarný už máme plný, ale na šicí
se pár švadlenek ještě vejde. Pokud nejste
přes výtvarno a neláká vás ani jehla s nití,
zkuste třeba tábor pro kutily, rybáře nebo
turistické Toulavé boty. Volno máme ještě
i na „příměšťáku“ Hurá do Afriky!, kde se
sice také tvoří, ale trochu jinak. Nemusíte mít výtvarného nadání ani za nehet,
dokonce nemusíte umět kreslit vůbec,
přesto si ho užijete. Pokud vás navíc láká
bubnování a netradiční hudební nástroje,
je naše „africká divočina“ přesně pro vás.
Ještě dlužno dodat doušku k pobytovému
táboru (letos v Horním Podluží), který už
hlásí obsazeno.
A co v SVČ chystáme za akce na první
letní měsíc? Hned zkraje června pochopitelně oslavíme Den dětí. Letos se (kvůli
pandemickým opatřením) neuskuteční
tradiční Cesta lesem pohádek, ale o výpravu do přírody vás nepřipravíme. Nakonec
jsme to vymysleli takto: Dorazíte do tanvaldského kempu (ideálně v indiánském
a vybaveni papírem a tužkou) a zamíříte
k teepee, kde bude začínat samoobslužná indiánská stezka. Stanete se (aspoň

na chvíli) indiánem kmene Takuliů a pomůžete svému náčelníkovi splnit devět
úkolů. Přitom se dozvíte spoustu věcí
o přírodě, životu indiánů, protáhnete si
tělo, procvičíte ruce i mysl a zbystříte smysly. Kdo to všechno zvládne, čeká na něj
zasloužená odměna. Vzkaz v indiánském
písmu ho přivede až k ní.
Indiánská stezka bude v areálu tanvaldského kempu přístupná od 1. 6. do 6. 6.
2021. Projít si ji můžete s rodiči, kamarády,
nebo i sami. Prosíme, abyste jako správní indiáni měli v úctě přírodu, dodržovali
pokyny a vraceli na jednotlivých zastaveních věci do původního stavu, aby si hru
mohli zahrát i ti, co přijdou po vás. Moc
děkujeme, užijte si to...  Pokud by chtěly
stezku navštívit paní učitelky se svou třídou, kontaktujte nás, můžeme vám stezku
obohatit ještě o indiánskou dílničku.
Výprav do přírody se týkají i další aktivity, které jsme pro vás připravili. Kupříkladu turistická výzva Zdolejte vrcholky
našich hor nebo pracovní listy k Naučné stezce podél Kamenice. Obojí najdete
na našich stránkách www.svctanvald.cz
nebo sociálních sítích. U obojího se také
můžete zapojit do slosování o ceny. Stále
si lze vyzkoušet i naše Jarní hraní, aktivitu
inspirovanou jarní přírodou, která je volně přístupná na hřišti u SVČ.
Druhá červnová sobota by měla patřit
16. ročníku Spanilé jízdy cyklostezkou Járy
Cimrmana, na jejíž organizaci se podílíme. Pokud situace v souvislosti s pandemií dovolí, můžete se opět těšit na naše
cimrmanovské dílničky a soutěže.
Ve sportovním duchu se odehraje středa
23. 6., kdy ve spolupráci s TJ Tanvald a ZŠ
Sportovní pořádáme dětské sportovní
odpoledne na Městském stadionu v Tanvaldě. Přijďte si protáhnout a posílit těla
na čerstvém vzduchu při všestranných
disciplínách, bude to prima.

•
Přelom června a července bude v SVČ
patřit hlavně těm nejmenším a jejich
maminkám. Od pondělí do čtvrtka se totiž uskuteční první Letní čurbes herna,
inspirovaná Čurbes hernami, které se
v loňském roce konaly každé středeční
dopoledne, než musely být kvůli koronavirovým opatřením zrušeny. Bude rozdělena na dvě party po dvou dnech. Druhé
dva dny (30. 6. a 1. 7.) už jsou obsazené, ale
první parta (28. 6. a 29. 6.) ještě není kompletní. Takže pokud se vaše batolátko (cca
1 – 3 roky) rádo rochní a patlá v ledasčem
a baví ho poznávat svět nejrůznějších
materiálů, struktur či barev všemi smysly, jenže vy chcete mít doma uklizeno,
neváhejte a hlaste se, čurbes se bude dělat u nás . Informace najdete na našem
webu v sekci Akce.

Soutěž Rozhlédni se! Autor Matouš Rychter

Toť tečka za naším červnovým děním.
Pravidelná činnost kroužků bude letos ukončena až 18. 6. 2021. Přihlašování do zájmových útvarů ve školním roce
2021/2022 (který snad už bude celý „prezenční“), bude spuštěno 30. 8. 2021. Děkujeme všem, kdo s námi byli i v „době
covidové“ a zapojovali se do našich online
a venkovních aktivit. Přejeme nádherné letní dny plné dobrodružství a zážitků
s kamarády a těšíme se na vás na táborech, či v novém školním roce.
Za SVČ Tanvald Alena Bartovská

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní pořady v Kině Jas Járy Cimrmana červen 2021 :
Pátek 4. 6. od 19 hod. – 2. koncert 65. ročníku THJ. Vstupné: 150 Kč, děti a držitelé
Senior pasu 75 Kč.
Sobota 12. 6. od 19 hod. – Divadlo Járy
Cimrmana - Afrika aneb Češi mezi lidožravci. Vstupné: 600Kč Počet vstupenek
bude vzhledem k epidemiologické situaci omezen. Předprodej bude upřesněn
na webových stránkách města: www.
tanvald.cz a ve výloze Infocentra a ve vývěsních skříňkách kina
Pátek 18. 6. od 19 hod. – 3. koncert 65. ročníku THJ. Vstupné: 150 Kč, děti a držitelé
Senior pasu 75 Kč. Viz strana 10.
Další kulturní akce v květnu 2021:
Sobota 12. 6. – 16. ročník Spanilé jízdy
Cyklostezkou Járy Cimrmana. Program
u kostela sv. Františka z Assisi od 12 hodin
Sobota 26. 6. od 15 hod.– Zavízofest
Hudební akce v Kempu Tanvaldský Špičák
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65. ročník Tanvaldského hudebního jara

Pozvánka na 3. koncert THJ
Třetí koncert našeho cyklu je věnovaný slavnému Smetanovu kvartetu (1945
– 1989), které hrálo v tanvaldském kině
mnohokrát. Svého času koncertovalo
Smetanovo kvarteto takřka po celém světě, vystoupilo ve 40 zemích, kde odehrálo
na 907 místech 3707 koncertů, a ve 224
českých a slovenských městech a městečkách. Od konce padesátých let soubor pravidelně natáčel gramofonové desky. Členové Smetanova kvarteta - Jan Novák – 1.
housle, Lubomír Kostecký – 2. housle, Antonín Kohout – violoncello a Milan Škampa – viola - působili pedagogicky na AMU
od roku 1969 a vychovali členy předních
komorních kvartet (např. Panochovo, Kociánovo, Wihanovo, Škampovo a další).

Svoji koncertní činnost zahájilo Kvarteto
Apollon v roce 1993 svými úspěchy na mezinárodních soutěžích (1. cena a cena
za nejlepší provedení díla L. van Beethovena na Mezinárodní soutěži L. van Beethovena).
Od začátku své kariéry zařazuje kvarteto
do svého repertoáru vedle klasických děl
také skladby jazzové.
Soubor pravidelně vystupuje na prestižních festivalech doma i v zahraničí, např.
Festival komorní hudby v Bergamu, Jazzový festival v Salzburgu a další.
Absolvoval též turné po Anglii, Japonsku, Španělsku, Belgii, Rakousku, Turecku, Švédsku, Francii, Spojených arabských
emirátech a dalších.
Česká televize odvysílala již několik
snímků věnovaných pouze Kvartetu Apollon a pravidelně se souborem úzce spolupracuje. Díky velmi úspěšné spolupráci
s Českým rozhlasem vznikla v roce 1997
smlouva mezi Kvartetem Apollon a Českým rozhlasem o spolupráci a užívání názvu „Soubor Českého rozhlasu“.
Od roku 1993 vydalo Kvarteto A pollon již
9 sólových klasických CD a 4 sólová jazzová CD.
Kvarteto Apollon můžete slyšet i ve slavném filmu „Obsluhoval jsem anglického
krále“ režiséra Jiřího Menzela.
V druhé části našeho koncertu se kvarteto promění v kvinteto. Spolu s klavíristou Karlem Košárkem zahrají Klavírní
kvintet A dur, op. 81 Antonína Dvořáka.

•

Karel Košárek vystudoval konzervatoř
v Kroměříži a Akademii múzických umění v Praze. Svá studia zakončil v USA (SMU
Dallas), kde získal diplom Artist Certificate a titul Master in Music. Obdržel ceny
na mnoha mezinárodních soutěžích, je
laureátem soutěže Walter Naumburg
v New Yorku (1997).
Recitály v uplynulých sezónách v USA,
Tel Avivu, Petrohradu a Bangkoku, stejně
jako koncertní vystoupení v Evropě a Japonsku dokumentují jeho mezinárodní
umělecké aktivity. K. Košárek spolupracuje s předními orchestry, mezi které patří Česká filharmonie, Pražská komorní
filharmonie, Symfonický orchestr FOK,
Nagoya Philharmonic Orchestra, St.Petersburg Chamber Orchestra, Sinfonietta
Cracovia, Klaipeda Chamber Orchestra.
Košárkovy nahrávky vydaly společnosti Supraphon, Hyperion, Ëtcetera, Naxos,
Navona records a Radioservis.
Libuše Vedralová

Městská knihovna Tanvald
Kvarteto Apollon patří mezi přední reprezentanty slavné české kvartetní školy.
Tradice, na kterou kvarteto navazuje, byla
utvořena takovými ensembly, jakými byly
Vlachovo nebo Janáčkovo kvarteto.

Knižní výstava „Naše krásné Jizerky“
po celý měsíc červen ve vstupní části
knihovny
„Víte, co se nám děje v Majáku?“- od
1. června ve výstavním sálku naši knihovny můžete zhlédnout výstavu RC Maják

Tanvald, která bude doplněná tematicky
zaměřenými knižními tituly z fondu.
Otevírací doba po dobu letních měsíců
červenec a srpen
Po a St
9:00 – 11:30 12:15 – 17:00
Út, Čt, Pá		
ZAVŘENO

Výběr z nových knih pro děti v Městské knihovně Tanvald
Žáček Jiří, Balcarová Veronika: Nůše plná
pohádek. Nová kniha lidových i jiných pohádek ve verších.
Březinová Ivona: I hračky si chtějí hrát.
Žlutá kuželka zůstala sama doma, ostatní
si vzaly děti na výlet. Co si jen opuštěná
kuželka počne?
Edgarová Silene: 42 dnů. Dvanáctiletý
Saša a jeho mladší bratr Jacob se nudí.
Tedy jen do doby, než potkají dvojčata Ele-

anoru a Léandra, která jim ukážou, co vše
se na zámku skrývá.
Myst Magnus: Nejzlější zlokniha na světě.
Vyřešte všechny lstivé hádanky a přečtěte si strašidelné příběhy. Jen tak dokážete
stránky správně seřadit a odhalit to největší tajemství.
Socha Radomír: Zhoubné houby. Knížka
hravou formou přibližuje známé i neznámé, jedlé i velmi nebezpečné houby.
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Zobačová Hana: Auta, vlaky, bagry taky.
Pohádky o autech, vlacích, letadlech, lodích a dokonce i jedné ponorce vychází ze
zásad genetické metody výuky čtení.
Ciprová Oldřiška: V kůži rytíře. Chudý
a hladový Sebastian při útěku před strážnými vrazí do vozu šlechtice, který zde
čeká na nového panoše. Mladík se začne
za panoše vydávat a stane se pomocníkem
temného rytíře, Damiána z Davosu.

Tanvaldský zpravodaj

červen 2021

Na Tanvaldsku akce k MS v orientačním běhu
Na začátku července 2021 se i na Tanvaldsku budou závodit o světové medaile.
V termínu 3. – 9. července zde proběhne Mistrovství světa v orientačním běhu
2021, což je největší mezinárodní akcí svého druhu v daném roce. Jedná se o největší
sportovní akci v Libereckém kraji v roce
2021. Přímo v Tanvaldu se uskuteční nominační závod 5. června.
Nominační závody v kempu. Dvakrát
se měly závody Euromeeting, velká generálka pro nadcházející MS v orientačním běhu, uskutečnit v roce 2020, ale ani
jednou se to z epidemických důvodů nepovedlo. Nominační závody by však měly
proběhnout. Zúčastní se jich zhruba 200
závodníků z celého světa a bude hodně
sledované – úspěšní reprezentanti si mohou vybojovat vstupenku na červencové
MS. Budou se konat v termínu 5. – 6. června, přímo v Tanvaldě je závod rezervován
v sobotu 5. června. Bude se běhat na svazích Tanvaldského Špičáku, zázemí a cíl je
pak v autokempu Tanvaldský Špičák.
Program MS. Celý program Mistrovství
světa pak začne v sobotu 3. července závodem ve sprintu v Terezíně, o den později
přivítají Doksy závodníky v disciplíně nazvané sprintové štafety, kde běží dvě ženy
a dva muži za jeden tým. Na tento závod
naváže slavnostní zahájení. Po dni volna
se v úterý 6. července celé dějství přesune
do Jizerských hor, na louce v místní části
Záhoří pod Bukovou horou proběhne nej-

•
nou se můžete zúčastnit soutěže o krásné
ceny s tématikou letošního Mistrovství
světa. Pravidla soutěže jsou velmi jednoduchá. Na webu www.woc2021.cz/wocfoto si
stáhnete do svého mobilu nebo vytisknete
mapu dané lokality, jedna mapa je i přímo
Tanvaldu za Lesíkem. Podle mapy (můžete
využít i speciální legendu, která je k dispozici v rohu) máte za úkol najít dohromady
12 kontrol označených růžovým kolečkem
a písmenem. V místě kontroly však není
žádný předmět, který hledáte, ale vyberete jednu z nabízených fotografií (na druhé straně mapy), která odpovídá danému
místu. Pokud se budete chtít zúčastnit hry
o ceny, pak není nic jednoduššího než přijít na stránku www.woc2021.cz/wocfoto
a vyplnit velmi jednoduchý formulář k příslušné hře. V případě správných odpovědí
budete zařazeni do soutěže.

dříve dopolední kvalifikace krátké trati,
na kterou naváže odpolední finálový závod. Středa je dalším volným dnem a šampionát pokračuje ve čtvrtek a v pátek
v Dubé, místní části Heřmánky. Tam jsou
na programu štafety a také klasická trať.
Celý program najdete níže nebo na stránkách www.woc2021.cz.
WOC Foto Tour. Pořadatelé v různých
částech regionu Mistrovství světa v orientačním běhu připravili orienťák pro každého. Vedle zábavného putování či běhání
s kamarádem, spolužákem či celou rodi-

Sledujte MS v orientační běhu živě na obrazovkách ČT sport* (nebo webu ctsport.
cz a HbbTV): 4. 7. 2021 od cca 9:00 SPRINT
(odložený přenos z 3. 7.) / 4. 7. 2021 od 18:00
SPRINTOVÉ ŠTAFETY / 6. 7. 2021 od 18:00
KRÁTKÁ TRAŤ / 8. 7. 2021 od 17:50 ŠTAFETY
/ 9. 7. 2021 od 17:55 KLASICKÁ TRAŤ. (*Přímé přenosy v hlavním programu ČT sport
se budou odvíjet od času dojezdu Tour de
France).
Na webu a sociálních sítích: woc2021.cz
(live výsledky, analýzy, aktuality), Facebook
@woc2021, Instagram @woc2021czech.

Biologická olympiáda očima Valentýny Rýdlové z Gymnázia Tanvald
V úvodu chci říct, že mě olympiády z různých předmětů zajímaly. Na předchozí škole
jsme se takových soutěží nezúčastňovali. Já
jsem se letos účastnila anglické a matematické olympiády a také matematické soutěže „Klokan“. Ale olympiáda z biologie mi
připadala úplně jiná. Biologie mě moc baví,
a i když mi někdy přijde těžká množstvím
nových pojmů, které se musím naučit, baví
mě dozvídat se různé zajímavosti ze světa
rostlin i živočichů. Paní učitelka mi zaslala studijní text a seznam organismů, které
mám poznat. Do školního kola jsem si to tak
tak stihla aspoň jednou přečíst. Bylo na to
poměrně málo času. Všimla jsem si, že v jiných ročnících tomu tak nebylo, ale tento
ročník byl jiný kvůli pandemii Covidu. Prošla
jsem si poznávačky, ale jen tak zběžně. Když
jsem pak zjistila, že jsem první ve školním
kole, začala jsem se o olympiádu ještě více
zajímat také z jednoho velice podstatného
důvodu. Na stránkách biologické olympiády
jsem se dozvěděla, že ti nejlepší, kteří uspějí
v krajském kole, mají tu výsadu, že se v létě
mohou zúčastnit odborného soustředění
nejmladších biologů a chemiků na Běstvince. Prohlédla jsem si jejich stránky, fotogalerii z předchozích ročníků a hned jsem věděla, že toto bych také chtěla zažít.
Nejdříve jsem se pustila do vypracování
vstupního úkolu, vybrala jsem si pozorování
cenobiálních řas. Protože mi rodiče již dříve
koupili domů mikroskop, na kterém všech-

no možné ráda pozoruji, přišel mi zrovna
tento úkol velice zajímavý. Celý měsíc, který
zbýval do krajského kola, jsem si pročítala
studijní texty, učila se poznávačky, sledovala
různé naučné programy na téma letošního
ročníku „Těžký život ve vodě“. Nakonec jsem
se pár dnů před krajským kolem zúčastnila
i přednášek odborníků k danému tématu.
Přednášky byly velice zajímavé, dozvěděla
jsem se spoustu nových informací a některé postřehy se mi pak hodily při plnění testu. Na olympiádu jsem se těšila a zároveň
jsem měla velký strach. Otázek bylo hodně
a čas byl dle mého úsudku opravdu krátký.
Kdo vyplnil všechny otázky, zasloužil si velkou poklonu. Mně samotné se to nepodařilo.
Myslím si, že některé otázky byly velice složité a v poznávačkách byly zvoleny obrázky,
které nebyly pro určované druhy zrovna typické. Ale tak to v těchto soutěžích zřejmě
bývá, na záludné otázky odpoví jen ti, kteří
se danému tématu opravdu věnovali naplno. Už také vím, že si nestačí pouze přečíst
studijní text, a vím, že bych toho do příštího
ročníku olympiády ještě měla spoustu nastudovat.
Když se mi v sobotu odpoledne zobrazil
vyhodnocený můj test a viděla jsem celkové
body, doufala jsem, že budu patřit k těm lepším. Prošla jsem si celý test, podívala jsem
se na řešení a trochu si nadávala za zbytečné chyby, které jsem udělala z nepozornosti, stresu a z nedostatku času. Celou středu,

– 11 –

kdy měly být vyhlášeny výsledky, jsem byla
jak na trní. Nemohla jsem se dočkat a pořád jsem sledovala stránku s výsledkovou
listinou. Myslela jsem, že už to snad ani
nepřijde, ale po páté hodině odpoledne šel
můj taťka kolem počítače a volal na mě, že
už to tam je. Rychle jsem přiběhla a hledala
náš kraj a moje jméno. Nemohla jsem tomu
uvěřit, když se stránka konečně načetla: „Já
jsem byla první v kraji!“ Skákala jsem po kuchyni, rodiče mě objímali a gratulovali mi
a já jsem běžela zavolat paní učitelce, která
se mě ještě v úterý na hodině ptala, jak to
dopadlo. Já jsem jí nemohla říct nic jiného,
než že to bylo moc těžké a že vlastně vůbec
nevím… Když jsem jí to zavolala, měla obrovskou radost jako já a řekla mi, že to v pátek
oslavíme na hodině biologie. Rodiče nám
koupili do třídy chlebíčky a paní učitelka mi
dala sladkou odměnu v podobě bonboniéry.
To jsem vůbec nečekala a moc mě to potěšilo. Se spolužáky a paní učitelkou jsme to
oslavili a bylo to fajn.
Teď už mi zbývá se jen těšit na léto a můj
odjezd na Běstvinku na čtrnáct dní opravdové biologické zábavy. A taky od té doby, co
jsem se učila na poznávačku, už nechodím
kolem fialových a žlutých kytek, ale kolem
hluchavky nachové a blatouchu bahenního
a na zahradu nám nepřilétá krásný barevný ptáček, ale rehek zahradní a taky drozd
zpěvný.
Valentýna Rýdlová z třídy PRIMA

červen 2021
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Šachová simultánka s velmistrem
Měl jsem štěstí, a byl jsem pořadateli vybrán jako soupeř šachového velmistra Roberta Cveka do simultánky. Hrálo nás proti
němu přes internet on-line čtrnáct. On měl na partii 60 minut,
my, jeho soupeři pak každý 40 minut. Já byl z nich nejstarší. Celkový výsledek byl pak nerozhodný.
4 výhry, 4 prohry a 6 remis. Nebudu Vás dále napínat, ale podařilo se mi partii s velmistrem vyhrát.
Přikládám zápis partie. Měl jsem bílé a hrál jsem Londýnský
systém. Hraji jej již asi 40 let. Před měsícem tento systém začal
hrál dokonce i mistr světa Magnus Carlsen z Norska.
1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bf4 c5 4. e3 d5 5. c3 Bd6 6. Ne5 Nc6 7. Nd2
Bxe5 8. dxe5 Nd7 9. Nf3 Qc7 10. Bb5 h6 11. h4 a6 12. Bxc6 bxc6 13.
Qc2 a5 14. O-O Ba6 15. Rfc1 Qb7 16. a3 a4 17. Qxa4 Be2 18. Qc2 Bxf3
19. gxf3 g5 20. hxg5 hxg5 21. Bg3 c4 22. Rab1 Nc5 23. Rd1 Ke7 24. Kg2
Rab8 25. Rh1 Rxh1 26. Rxh1 Qxb2 27. Qh7 Qxc3 28. Qg7 Qd3 29. Qf6+
{ černý se vzdal } 1-0
Výhodou šachové partie je právě její zápis. Partie obou soupeřů
je pak věčná.
Doporučuji hrát šachy pro rozvoj myšlení. Hlavně pak žákům
škol, podnikatelům, politikům a seniorům!
Zdeněk Joukl, kandidát mistra v šachu,
hráč Jiskry Tanvald ( II. liga družstev)

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ
DOBRÉ RADY
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE
liberec.rozhlas.cz | R–LBC |
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

Odvoz a likvidace
fekálií
Štěpkování větví
Mulčování trávy

Tel.:
777 822 890
Tanvaldský zpravodaj

DETOA Albrechtice s.r.o., tradiční výrobce
dřevěných hraček a komponentů,
hledá pracovníka na pozici obchodního referenta.

Požadujeme:
středoškolské vzdělání, samostatnost, zodpovědnost, dobré komunikační dovednosti,
příjemné vystupování, dobrou znalost anglického jazyka (znalost také němčiny vítána),
řidičský průkaz, chuť učit se novým věcem.
Nabízíme:
zajímavou a pestrou práci v mladém kolektivu ve stabilní 100% české společnosti s více jak 100letou tradicí.
Více informací a upřesnění pracovní náplně Vám rádi poskytneme při osobním pohovoru.
HM 24 000 Kč – 30 000 Kč + roční prémie
Kontakt:
Jitka Drábková, tel. 483 356 310, 721 660 522,
jitka.drabkova@detoa.cz.
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