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 Od roku 1895 byl Tanvald městysem. 
Již 115 let bude v červnu 2020 Tanvald 
městem. Žádost o povýšení na město 
podalo zastupitelstvo Tanvaldu už 14. 
července 1902. K povýšení Tanvaldu 
na město pak došlo v roce 1905, kdy 
nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. 
června 1905 jeho císařské a královské 
Apoštolské Veličenstvo nejmilostivěji 
ráčilo povýšit městys Tanvald na město. 
Velké zásluhy na povýšení Tanvaldu na 
městys a o deset let později na město 
byly přičítány dlouholetému starostovi 
panu Heinrichu Stieglitzovi. 
V druhé polovině 19. století Tanvald 
především díky rozvíjejícím se místním 
podnikům získával na významu. V přá-
delně bavlny, tkalcovně a slévárně bylo 
koncem století zaměstnáno 1500 lidí. 
Domy a ulice začaly mít městský ráz. 
Příznivý vývoj byl chválen při úředních 
návštěvách, exkurzích do místních 
továren, školních inspekcích a vyvolá-
val u vyšších správních úřadů uznání. 
Tehdejší úřadující starosta Heinrich 
Stieglitz byl za svou záslužnou činnost 
jmenován dokonce císařským radou. 
Slavnostní předání dekretu povýšení 
Tanvaldu na město v roce 1905 tak bylo 
především díky píli občanů vyvrchole-
ním historického bytí a přeměny obce z 
původně horské osady na město. 
V úředním dokumentu tehdejšího 
c.a k. ministerstva vnitra z roku 1905 
k povýšení městyse Tanvald v politic-
kém okresu Jablonec nad Nisou na 

město je zdůvodněno, proč by měl být 
Tanvald povýšen na město. Ve zdůvod-
nění, psaném v té době samozřejmě 
německy, se uvádí následující. Městys 
Tanvald ve stejnojmenném soudním 
okresu má dle posledního sčítání lidu 
2887 obyvatel žijících v 306 domech. 
Tanvald byl nejvyšším rozhodnutím 
ze dne 13. března 1895 povýšen na 
městys a je rozvíjejícím se průmys-
lovým místem s vícero tkalcovnami a 
přádelnami a má přes 250 různých prů-
myslových, řemeslných a obchodních 
podnikajících subjektů, mezi nimi jednu 
tiskárnu knih a knižní obchod. V místě 
se nachází okresní soud, daňový úřad, 
poštovní úřad s telefonní stanicí, notář-
ství, policejní stanice, oddělení finanč-
ního úřadu, okresní zastupitelstvo, farní 
úřad, chlapecká a dívčí měšťanská 
škola, čtyř a pěti třídní živnostenská 
škola k dalšímu vzdělávání, a konečně 
obecní spořitelna s ročním obratem 
přes 2,5 milionů korun. Dopravnímu 
spojení slouží jedna krajská silnice, 
několik okresních a obecních silnic a 
dvě železnice. Pro výstavbu objektu 
pro státní úřady (pozn. redakce - okres-
ního soudu, dnes čp. 350 v Krkonošské 
ulici) dala obec k dispozici stavební 
pozemek v hodnotě 28 000,- korun a 
mimo to ještě poskytla příspěvek na 
jeho výstavbu ve výši 30 000,-korun. 
Domy v Tanvaldu mají městský ráz, 
po stránce hygieny a sanitárních věcí 
je obec vybavena odpovídajícím způ-

sobem a vyhovuje tak požadavkům 
kladeným na město. Obec je odkana-
lizována a vlastní vodovod na pitnou 
vodu. Jsou zde obecní jatka, veřejná 
okresní nemocnice, léčebna plicních 
onemocnění, chudobinec a obecní 
vyvařovna.
Výše přímých daní činila za rok 1904 
přes 34 000,-korun. Správa obce je 
vykonávána řádně, obyvatelstvo je loa-
jální, přístup obecního zastupitelstva 
je ve všech směrech korektní. Okresní 
výbor i zemský výbor žádost o pový-
šení na město podporují. Povýšení 
Tanvaldu na město doporučilo i okresní 
hejtmanství, místodržitelství a samotné 
c.a k. ministerstvo vnitra.
Politický okres Jablonec nad Nisou se 
skládal v roce 1900 ze dvou soudních 
okresů, Jablonec nad Nisou a Tanvald. 
Celý politický okres Jablonec nad 
Nisou měl rozlohu přes 210 km2 a 
84.547 obyvatel. Mezi tehdy v Čechách 
93 politickými okresy byl Jablonecký 
okres dle rozlohy jedním z nejmenších. 
Menší byly už jen Šluknov se 190 km2, 
Rumburk se 167 km2 a Aš se 144 km2. 
Počtem obyvatel však mnohé okresy 
předčil a s 409 obyvateli na 1 km2 patřil 
mezi okresy s nejhustějším osídlením 
v Čechách. Soudní okres Tanvald měl 
v té době rozlohu 96,65 km2 a 29.229 
obyvatel. R. Seidel

Z obsahu čísla

Knihovna Tanvald

Kino Jas Tanvald

Noc kostelů

8

9

7

str.

ZUŠ Tanvald 3

V pondělí 8. 6. 2020 
proběhnou 

pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti.

Ve velké zasedací místnosti 
radnice se uskuteční ve středu 
17. června 2020 od 16 hod. 
jednání zastupitelů města.

Sběr železného šrotu v Tanvaldě
SDH Tanvald Šumburk provede v 
sobotu 20. 6. 2020 od 7:00 sběr 
železného šrotu. Chcete - li darovat 
šrot hasičům, informujte nás na tel. 
čísle 728 147 011 nebo připravte šrot 
ke komunikacím.

-red-

Vzpomínka na oslavy před 15 lety v Tanvaldu

Svazek obcí MIKROREGION TANVALDSKO a město TANVALD 
dovolují si srdečně zváti na   

15. ROČNÍK SPANILÉ JÍZDY CYKLOSTEZKOU JÁRY CIMRMANA 
dne 14. června 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlatá Olešnice - Návarov: 
* 8:55 slavnostní start Spanilé cyklojízdy v Navarově u mostu *   

* odjezd vlaku z Tanvaldu do Navarova v 8:27 * 
* po slavnostním startu v Návarově v 9:47 odjezd vlaku z Navarova  
do Tanvaldu rychlíkem z Prahy (který k této příležitosti zastaví) *  

* občerstvení ku startu spanilé jízdy v Pensionu Rusalka *  
* možnost vyvezení historických bicyklů do Zlaté Olešnice Na Vrcha *  
* Cimrmanův krok stranou se zastavením na nádvoří zámku Návarov * 

 
Zlatá Olešnice - Na Vrších: 

* 11:00 slavnostní mezistart Spanilé cyklojízdy  
na bicyklech všeho druhu * občerstvení U Hasičů *  

 
Program u kostela sv. Františka z Assisi v Tanvaldě - Šumburku 

* od 10:00 program pro rodiny s dětmi v parku *  
* dílničky pro děti * výstava * soutěže * běh s kufry *  

* divadlo * BILBO COMPAGNIE *  
* 12:30 slavnostní uvítání spanilé jízdy * defilé historických bicyklistů* 

* FOTOKOUTEK – vyfoťte se v minulém století * 
* k dobré náladě hraje hudba O. V. J. DIXIE * 

* po oba dny je vítáno dobové oblečení, historická kola a jiné dopravní 
prostředky * 

www.tanvaldsko.info; www.tanvald.cz 
 

Svazek obcí 
MIKROREGION TANVALDSKO 

a město Tanvald 
dovolují si srdečně zváti 
na 15. ROČNÍK SPANILÉ 

JÍZDY CYKLOSTEZKOU JÁRY 
CIMRMANA dne 14. června 2020

více na str. 9
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 Město Tanvald s cílem zvýšit 
kapacitu parkovacích míst v loka-
litě Šumburk nad Desnou nechalo 
zpracovat návrh na úpravu svislého 
a vodorovného dopravního značení 
v ulicích Protifašistických bojovníků 
a Husova. Touto úpravou dojde k 
zjednosměrnění ulice Protifašistických 
bojovníků v úseku od budovy hasičské 
zbrojnice SDH č.p. 626 Šumburk nad 

Desnou po křižovatku s ulicí Husova. 
Bude provedena změna vodorovného 
a svislého dopravního značení. V ulici 
Protifašistických bojovníků bude zří-
zeno šikmé parkování. Celkem zde po 
úpravě vznikne 24 parkovacích míst 
z toho 2 vyhrazená parkovací státní. 
Zjednosměrnění ulice Protifašistických 
bojovníků vyvolá zvýšení dopravního 
provozu v části ulice Husova. Proto 

zde již obousměrné podélné parkování 
v úseku od objektu SVČ č.p. 336 po 
křižovatku s ulicí Krkonošská bude 
usměrněno pomocí parkovacích pruhů 
tak, aby byla zajištěna bezpečná 
průjezdnost a rozhledové poměry při 
vjezdu a výjezdu v tomto úseku ulice 
Husova. 
Nová úprava se plánuje od 1.7.2020, 
proto  bude  nutné  dbát  zvýšené 

pozornosti,  aby  nedošlo  k  případ-
ným kolizím, neboť  zvyk  je  železná 
košile,  ale  občas  se  něco  mění. 
Doufáme, že tato opatření budou pří-
nosem  pro  obyvatele  i  návštěvníky 
našeho města.

-red-

Zvýšení kapacity parkovacích míst ve městě

Slavnostní kladení věnce 
u sochy T.G.Masaryka

 Ve čtvrtek 7. 5. 2020 v předvečer 
Dne vítězství se uskutečnilo slavnostní 
kladení věnce u sochy T. G. Masaryka 
v centru města. Tentokrát se tohoto aktu 

ujal místostarosta Antonín Bělonožník. 
Čestnou stráž obstarali členové SDH 
Šumburk.

-red-

Setkání se starostou
 Tak jako každý rok, i letos měli 
občané možnost setkat se se staros-
tou města Vladimírem Vyhnálkem. 
V době uzávěrky zpravodaje proběhla 
dvě setkání. První bylo v jídelně 
Scolarestu na Výšině a druhé v penzi-
onu U Hanzlíčků. Kromě toho, že byla 
zodpovědně dodržována hygienická 
pravidla a všichni besedu absolvovali 
v rouškách a s dostatečnými roze-

stupy, se občané dozvěděli, co se ve 
městě i přes nouzový stav vybudovalo 
a co se ještě chystá. Další setkání 
pak následně proběhla na Šumburku 
nad Desnou v hasičské zbrojnici, 
Českém Šumburku, Horním Tanvaldu 
a Šumburku nad Desnou v penzionu 
Světlá.

-red-

Sport a TV 
na ZŠ Sportovní

 Pro zájemce o sportovní třídy kaž-
doročně pořádáme Den otevřených 
dveří, kde mají žáci a rodiče možnost 
prohlédnout si školu, zúčastnit se hodin 
tělesné výchovy a dalších předmětů a 
získat informace o sportování v rámci 
hodin TV. Současná situace nám 
bohužel nedovolila uskutečnit Den ote-
vřených dveří, proto bychom vás rádi 
informovali prostřednictvím webových 
stránek www.zstanvald-sportovni.cz, 
kde v sekci Sport ve škole najdete to 
podstatné. Další informace pak získáte 
při nástupu do šestého ročníku na 
prvních třídních schůzkách. Sportování 
ve škole je všestranně zaměřeno, 
cílem výuky tělesné výchovy a povin-
ných sportovních kurzů je žáky naučit 
základům různých sportovních odvětví 
(atletika, gymnastika, míčové hry, 
plavání, bruslení na ledu a in line, 
běžecké a sjezdové lyžování, jízda 
na snowboardu, outdoorové aktivity, 

jízda na horském kole, vodácké 
dovednosti,…). Materiální vybavení 
školy je na velmi dobré úrovni: velká 
sportovní hala s lezeckou stěnou a 
boulderingem, malá tělocvična, posi-
lovna, nový multifunkční stadion s in 
line dráhou, hřiště na míčové hry, jež 
v zimě slouží jako kluziště, v blízkosti 
školy jsou běžecké tratě, sjezdovka, 
trailové tratě pro horská kola, plavecký 
bazén v budově tanvaldského gymná-
zia. Žáci sportovních tříd mají možnost 
si zapůjčit lyžařské vybavení, in line 
brusle, brusle na led a samozřejmě 
veškeré sportovní náčiní na hodinách 
tělesné výchovy. V případě dalších 
dotazů ohledně sportu a tělesné 
výchovy můžete kontaktovat: Mgr. 
Jana Tůmová 723 821 023 nebo Mgr. 
Tomáš Zítko 777 879 393.
Těšíme se na vás. 

Jana Tůmová

První setkání v jídelně Scolarestu na sídlišti Výšina
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 V pondělí 11. 5. se škola ote-
vřela deváťákům. 24 žáků bylo 
rozděleno do dvou neměnných 
skupin a věnují se převážně pří-
pravám na přijímací zkoušky, které 
se konají 8. června. Výuka probíhá 
v pondělí, ve středu a v pátek. Ve 
zbývajících dnech žáci pokračují 
v distanční výuce. 
A co na to deváťáci?
„Doma už to bylo dlouhý a těšili 
jsme se do školy, na spolužáky, na 
učitele.“
„S paní učitelkou ve třídě je pro 
nás příprava na přijímačky daleko 
jednodušší, vše nám hned vysvětlí 
a názorně ukáže.“
„Hrozně jsme se těšili na kurzy 
v devítce – vodák na Vltavě a 
outdoorový kurz v Pleskotech a 
asi máme „peška“, tak se snad 
rozloučíme jinak.“
„Když jsme přišli po dlouhé době 

poprvé do školy, bylo to pro nás 
hodně zvláštní, před školou jsme 
museli stát v rouškách na modrých 
značkách vzdálených 2 metry od 
sebe.“
„Ještě před půl rokem jsme netu-
šili, že si společně neužijeme 
poslední měsíce ve škole…“
„Těšili jsme se na různé společné 
akce, výlety, kurzy, chtěli jsme si to 
letos hodně užít.“
„Děkujeme učitelům za přípravu 
na přijímačky, on line i ve škole.“
„Přesto, že se nám přípravy na 
přijímačky trochu zkomplikovaly, 
snažíme se učit a doufáme, že to 
vyjde.“
Nám nezbývá než popřát deváťá-
kům hodně štěstí jak na přijímač-
kách, tak v jejich dalším studiu a 
budoucím životě. 

Jana Tůmová

Devááci ze sportovky

INZERCE

  

 Velmi nás těší zájem vašich dětí 
navštěvovat třídu s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy na naší škole. Jelikož 
počet zájemců z naší školy i z okolních 
škol převyšuje možnou kapacitu třídy 
(30 žáků), proběhnou za dodržení 
všech hygienických zásad pro spor-
tování na venkovních sportovištích 
talentové zkoušky do sportovní třídy. 
Uskuteční se na městském stadionu, 
který se nachází v areálu naší školy, v 
následujících možných termínech 1., 
2., 3. června (v závislosti na počasí). 
Žáci budou předem rozděleni do 
skupin, časový harmonogram s před-
stihem zašleme. 

Disciplíny, ze kterých budou žáci testo-
váni, jsou následující.
• sedy – lehy za 1 minutu
• skok do dálky (z místa snožmo)
• hod medicinbalem
• přeskoky přes švihadlo snožmo za 
1 minutu
• běh na 800 m
• výdrž ve shybu
(s sebou sportovní obutí a oblečení na 
ven)
Kritéria pro přijetí do sportovní třídy 
jsou výsledky talentových zkoušek, 
výsledky studijní a výchovné (snížené 
známky z chování či výchovné pro-
blémy neakceptujeme).
Veškeré informace o přesném datu 
konání talentových zkoušek, rozdělení 
do skupin a časovém harmonogramu 
budou uveřejněny na webu školy 
a též rodiče žáků budou předem 
kontaktováni.
Děkujeme a těšíme se na zájemce o 
sportovní třídu.

ZŠ Tanvald, Sportovní

Talentové zkoušky do sportovní 
třídy na ZŠ Tanvald, Sportovní

Základní umělecká 
škola Tanvald

 Od pondělí 11.5. 2020 mohou naši 
žáci opět do školy. Sice za přísných 
hygienických podmínek, dezinfekce 
nás provází takřka na každém kroku, 
ale přece. Je to velká úleva zase 
slyšet, jak se z různých koutů ozývá 
hudba. Po chodbách živo, jak jsme byli 
zvyklí, není, protože musíme zajistit, 
aby se žáci pokud možno nepotkávali 
a neshlukovali se. Ale i tak je radost 
zase vidět naše žáky naživo, a nejen 
přes počítač nebo telefon. Výuka 
mohla začít i ve výtvarném a tanečním 
oboru. V těchto oborech je sice orga-
nizační zajištění přísných hygienických 
pravidel složitější, ale i přesto učíme 
i tam od prvního dne, co nám to bylo 
dovoleno. Výuka je, stejně jako u ostat-
ních typů škol, dobrovolná, takže žáky, 
kteří nechtějí docházet, vyučujeme 
nadále distančně. Je znát, že dětem už 
kontakt s vyučujícími i kamarády chybí, 
vrátilo se nám takřka 80% žáků, zbylé 
procento se nadále vyučuje doma.
Výuku jsme do školy vrátit mohli, ale na 
různá vystoupení, koncerty, třídní pře-
hrávky, výstavy apod. si budeme muset 
ještě počkat. Přístup do školy mají 
pouze děti, nikdo jiný. A bez publika by 
koncert opravdu nebyl koncert…
Kdo se bohužel do školy určitě nevrátí, 
jsou členové Akademie seniorů, kteří 
pro velkou rizikovost mohou začít nej-
dříve v září. Velmi nás to mrzí, protože 
někteří již volají, jak jim pravidelná 
návštěva chybí a jak netrpělivě čekají, 
až se budou moci vrátit. Zbývá tedy jen 
doufat, že se situace s epidemií koro-
naviru bude odvíjet v náš prospěch a v 
září se zase uvidíme.
Ti, kdo mají povolen vstup do školy, 
jsou noví zájemci o výuku v dalším 
školním roce 2020/201. Vyhlašujeme 
tedy:
PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ
8. - 12.června 2020
15.00 - 17.00
Zápis pro rok 2020/2021 bude vzhle-
dem k současné situaci koordinován 
pověřeným zaměstnancem školy jak v 
budově HO, tak i v budově TO a VO.
Samotný zápis proběhne pro zájemce 
o hru na hudební nástroj nebo zpěv v 
ředitelně ZUŠ (Školní 351, tel. 775 557 
121) nebo v učebně číslo 4.
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 nedovo-
luje přijít k zápisu, je možné se domluvit 
telefonicky na čísle 775 557 121 nebo 
e-mailem : zustanvald@volny.cz.

Vyučované obory:
Hudební: 
hra  na  zobcovou  flétnu (vyučující 
Iveta Žantová Růtová, Pavel Jeníček, 
Miloslav Šprengr)
hra na příčnou  flétnu (Iveta Žantová 
Růtová)
hra  na  klavír (Jana Hanischová, 
Jitka Poznarová, Petr Tomeš, Dagmar 
Vajdíková, Anna Tesařová, Aneta 
Hlubučková, Olga Dohelská, Iveta 
Žantová Růtová)
hra  na  elektronické  klávesové 
nástroje (Miloslav Šprengr, Petr 
Tomeš, Aneta Hlubučková)
hra na housle (Šárka Kourková, Petra 
Jedličková Šimůnková)
hra na violoncello (Aleš Filip)
hra na kytaru (Jaroslav Žanta, Markéta 
Lehotská, Aleš Filip)
hra  na  elektrickou  kytaru (Jaroslav 
Žanta)
hra  na  basovou  kytaru (Miloslav 
Šprengr, Jaroslav Žanta) 
hra na banjo (Jaroslav Žanta)
hra na ukulele (Markéta Lehotská - 
pouze Smržovka)
hra  na  klarinet  (Miloslav Šprengr, 
Karel Maryško)    
hra  na  saxofon (Miloslav Šprengr, 
Karel Maryško)  
hra na trubku (Pavel Jeníček)        
hra na pozoun (Pavel Jeníček) 
hra na akordeon (Jitka Indráčková)
hra na bicí (Jiří Šnajdr )
sólový  zpěv (Zuzana Schořovská, 
Štěpán Růžička)
Přípravná hudební výchova 1 - pro 5 
leté děti (Petra Jedličková Šimůnková)
Přípravná hudební výchova 2 - pro 6 
leté děti
pěvecký  sbor  Hlásky  -  pro  mladší 
děti,  pátek  14.00  -  15.00 (Zuzana 
Schořovská, Aneta Hlubučková)
pěvecký  sbor  Melodia  -  pro  starší 
děti,  pátek  15.30  -  17.00 (Zuzana 
Schořovská, Aneta Hlubučková)

Výtvarný obor - od 5 let (Jana Hadravová)

Taneční obor - od 5 let (Pavlína Dědková)

Úleva  pro  pracující  rodiče: 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.

Budeme se na vás těšit.

Petra Jedličková Šimůnková

Hotel ADRIA v Kořenově
přijme pomocnou ženu do kuchyně 

(nejlépe důchodkyně, nebo studentka)
Tel.: 603 111 253  p. Zima
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Něco málo z dávnější historie Šumburku 
až do přelomu 19. a 20. století.

 Přesný letopočet založení není 
znám, ale předpokládá se, že 
obec vznikla příchodem osídlenců 
z Příchovic, a to ještě v 17. století 
v době válek se Švédy. Tomu odpovídá 
i vysvětlení názvu obce, ve kterém se 
praví, že Švédové ze svého ležení ve 
Smržovce vídali vycházet slunce nad 
šumburským hřebenem a jeho nejvyš-
ším místem „Jírovým kopcem“ (745 m. 
n. m.) a začali mu říkat „Sonnenberg“ 
Zkomolením tohoto názvu později 
vznikl Sunburg a pak Šumburk.  
Šumburk patřil od svého založení až 
do roku 1850 k panství Semily, to také 
určovalo rychtáře. Prvním byl v roce 
1735 jmenován pan Daniel Belda. 
Obyvatelé obce se tehdy živili hlavně 
zemědělstvím, především pěstováním 
lnu, proto byli v letech 1771 a 1772 
nepříjemně postiženi neúrodami. 
Později se zde začalo rozvíjet ruční 
tkalcování, zatímco sklářská výroba 
zde byla rozšířena pouze v dobách 
provozu sklářské huti v Rejdicích a 
pak ustoupila. Těžké časy přinesly 
Šumburku roky 1809 a 1813, v prvně 
jmenovaném panoval hlad a v druhém 
tudy procházely ruské vojenské jed-
notky. I v roce 1866 táhly Šumburkem 
nepřátelské vojenské jednotky. Když 
v roce 1850 po zásadních změnách 
ve struktuře i činnosti rakouské správy, 
které nastaly po revolučním roce 1848, 
obec získala samostatnost, byl prvním 
představitelem obce zvolen pan Josef 
Pochmann, textilní podnikatel. 
Zajímavým svědectvím dávnějších 
dob jsou i záznamy, v nichž se uvádí, 
že v roce 1854 prováděli v našem 
kraji měření geometři a do té doby 
k Šumburku patřící tzv. „Kamenné 
mlýny“ na pravém břehu Kamenice ve 
směru toku na Velké Hamry (území 
u E 65, na kterém se dnes mimo jiné 
nachází čistička odpadních vod pro 
města Tanvald a Desnou) „přehléd-
nutím“ přisoudili sousedním Velkým 
Hamrům, kterým i přes všechny 
námitky a protesty Šumburku toto 
území patří dodnes. Kolovala ale také 
historka, že Kamenné mlýny prohráli 
šumburští radní v kartách.
Díky vzniku a slibnému rozvoji textilního, 
bavlnářského průmyslu v Tanvaldě a 
Šumburku v 19. století se z do té doby 
idylické, odlehlé oblasti s horskými kra-
jinnými prvky stala průmyslová oblast a 
dopravní uzel. Vedle rychle se rozvíje-
jící textilní průmyslové výroby byla pro 
rozvoj Tanvaldu a Šumburku důležitou 
stavba „Krkonošské silnice“ (1843 až 
1847) z Liberce přes Jablonec nad 
Nisou a Tanvald dále do Krkonoš, do 
Trutnova. Dolní Tanvald i Šumburk tak 

v té době získávaly na významu. Od 
roku 1875 byl Tanvald, ale i Šumburk 
zapojen do železniční dopravy a stal 
se konečnou stanicí tratě z Železného 
Brodu. Roku l894 získal Tanvald 
železniční spojení s Jabloncem nad 
Nisou. Roku 1902 byla zprovozněna 
železniční trať do Kořenova, která byla 
následně prodloužena až do Jelení 
Góry (Hirschbergu), což znamenalo 
železniční napojení Rakouska-Uherska 
na Prusko. Železnobrodská trať vede 
po šumburském katastru v délce cca 
1 km. Železniční tratě na Jablonec 
nad Nisou a Kořenov opouštějí katastr 
Šumburku bezprostředně za nádražím, 
když přemostěním řeky Desné vedou 
do Dolního Tanvaldu a Tanvaldu Žďáru.
Doplněk „nad Desnou“ k názvu obce 
obdržel Šumburk úředně až v roce 
1894. Stalo se tak díky společnému 
úsilí šumburských Němců a Čechů a 
dynamickému rozvoji obce.  
V roce 1896 se podařilo Šumburku 
prosadit název hlavního nádraží 
Tanvald-Šumburk nad Desnou (do té 
doby pouze Tanvald).
Při sčítání lidu v roce 1900 měl 
Šumburk nad Desnou 3238 obyvatel, 
z toho 1508 mužů a 1730 žen.  Česky 
mluvících obyvatel bylo 637, německy 
mluvících 2568, jinou řečí mluvících 3 
a cizinců 30. Většina z česky mluvících 
obyvatel Šumburku tehdy žila v již-
ních částech Popelnice a Svárov a v 
Českém Šumburku. 
Obyvatelé Šumburku v druhé polovině 
19. století pracovali převážně v továr-
nách v místě nebo v „sousedním“ 
Tanvaldě. Zemědělstvím se živil už 
jen zlomek obyvatelstva. Brusírny ani 
mačkárny skla se zde koncem 19. 
století téměř nevyskytovaly. V Dolním 
Šumburku byly dvě přádelny a dvě 
tkalcovny a dvě tkalcovny se nacházely 
ve Svárově. Hlavní osídlení Tanvaldu i 
Šumburku se postupně přemístilo za 
továrnami a novými komunikacemi 
do údolí. V obou obcích se tak tvořily 
dvě charakterem odlišné lokality, staré 
zemědělské a nové průmyslové, ležící 
přímo na katastrální hranici, kde z 
druhé strany řeky Desné vyrůstalo 
průmyslové centrum obce sousední. 
Do jisté míry toto těsné sousedství 
samostatných obcí přinášelo kompli-
kace nejen při jejich správě, ale i oby-
vatelstvu a hospodářským subjektům.
Hospodářské subjekty viděly budouc-
nost nadějně. Díky rozvíjejícímu se 
průmyslu vzkvétaly, rozrůstaly a rozví-
jely se i obě obce. Do Dolního Tanvaldu 
i Dolního Šumburku přicházeli a 
usazovali se zde s rodinami vedoucí a 
odborní zaměstnanci firem, úředníci a 
obchodníci z různých společenských 
vrstev z celé monarchie. Část dělníků 
docházejících do práce v místních 
továrnách z okolních horských lokalit se 
postupem času snažila nacházet byd-
lení v blízkosti továren. Industrializace 
mimo jiné pro většinu zdejších obyvatel 
představovala výraznou změnu jejich 
způsobu života a sociálního postavení, 
neboť z horských rolníků a drobných 

živnostníků, kteří museli sice těžce pra-
covat, ale byli při své pracovní činnosti 
nezávislí a do jisté míry svobodní, se 
stali námezdní, tovární dělníci. Museli 
si zvykat na časově vázaný pracovní 
režim v továrně. Brzy začali pociťovat 
svou závislost na vůli zaměstnavatelů 
a uvědomovat si své nové společenské 
postavení námezdních dělníků. Mzdy 
byly nízké, pracovní podmínky těžké. 
V Liebigově textilce ve Svárově došlo 
30. až 31. března 1870 ke známé 
Svárovské stávce proti stupňování 
vykořisťování, za zvýšení mezd a 
zkrácení pracovní doby. Ke stávce se 
připojili čeští i němečtí dělníci z továren 
z Tanvaldu, Haratic a Smržovky. Stávka 
vyvrcholila 31. března demonstrací 
asi 3000 dělníků, která byla vojskem 
a četnictvem krvavě potlačena. Čtyři 
dělníci byli zabiti a 30 osob zraněno. 
Pod dojmem stávkového hnutí 
v severočeském průmyslu byla vláda 
nucena 7. dubna 1870 vydat tzv. koa-
liční zákon, kterým bylo legalizováno 
právo na stávku. Začal se slavit 1. máj 
jako den dělnictva. Na Tanvaldském 
Špičáku se roku 1890 konala za velké 
účasti německých a českých dělníků 
nepovolená, na Tanvaldsku historicky 
první oslava 1. máje. Dne 18. června 
1893 se stal vrchol Špičáku svědkem 
táboru lidu za všeobecné volební právo 
a zkrácení pracovní doby.
Především Němci, kteří se už země-
dělstvím nemohli uživit, hledali obživu 
jako řemeslníci nebo živnostníci ve 
službách a obchodu. Stali se z nich 
hostinští, řezníci, pekaři nebo obchod-
níci. Do továren přicházeli stále častěji 
dělníci z českých krajů. Podíl česky 
mluvícího obyvatelstva, které zde po 
staletí bylo menšinou, pozvolna narůs-
tal. Rozpory mezi německy a česky 
mluvícími skupinami obyvatel byly 
znatelnější. Češi požadovali svá práva, 
české školy a zakládali české spolky. 
Němci se snažili vymezit zase svými 
aktivitami. Politicko-právní vztahy ve 
společnosti, kulturní a sociální chování 
Němců a Čechů způsobovaly přibýva-
jící napětí. Úředně mělo být dosaženo 
jazykového zrovnoprávnění, ale císař-
ská vláda neměla žádné pochopení pro 
snahy sbližování a oživování vztahů 
mezi německy a česky hovořícím 
obyvatelstvem.
Zastupitelstvo Šumburku mělo 24 
členů (24 hlasů), k tomu měli dva 
poradní hlasy zástupci firmy Liebig a 
Mautner. Správa obce sídlila nejprve 
ve školní budově v Dolním Šumburku 
(u kostela), až později byla postavena 
radnice (dnešní Středisko volného 
času). Šumburk měl na přelomu 19. 
a 20. století 4 školy. Pětitřídní školu 
v Dolním Šumburku, jednu německou 
jednotřídní a jednu českou dvou-
třídní školu na Českém Šumburku a 
jednu jednotřídní německou školu ve 
Svárově. Všechny 4 školy tvořily jednu 
tzv. školní obec, k níž patřily i dvě části 
obce Příchovice (Pelzdorf a Liebstadtl). 
Dnešní šumburská škola byla posta-
vena 1889 až 1890. Původní budova 

české školy na Českém Šumburku 
čp. 68 byla postavena 1874 až 1876. 
Prvním řídícím učitelem české školy byl 
Petr Bouda, kolem roku 1900 tam byl 
řídícím učitelem Josef Jiroš.
Šumburk měl s Tanvaldem společný 
poštovní a telegrafní okrsek, poštovní 
úřad sídlil v Dolním Tanvaldě. Obvod 
četnické stanice měl Šumburk společný 
s Tanvaldem. Četníci sídlili v Dolním 
Tanvaldě.
Západně od nádraží Tanvald-Šumburk 
se nacházela elektrárna firmy August 
Pannitschka, která byla postavena 
v roce 1897 na místě 8. srpna 1896 do 
základů vyhořelé přádelny a tkalcovny 
bavlny. Elektrárna tehdy dodávala 
elektřinu do Šumburku, Tanvaldu, 
Smržovky, Příchovic, Desné a 
Polubného. Rozvodná síť z elektrárny 
měřila 45 km. Zprvu to byla vodní elek-
trárna osazená Francisovou turbínou o 
výkonu 93 koňských sil. Zdrojem vody 
byla řeka Desná. Brzy po výstavbě 
vodní elektrárny měli majitelé Josef 
a Alois Pannitschkovi záměr vyrábět 
elektřinu pomocí parního stroje.  Až do 
roku 1912 tak byl v elektrárně v pro-
vozu parní stroj o výkonu 250 koňských 
sil a dva generátory. V roce 1912 byla 
vybudována nová kotelna, parní stroj 
byl demontován a byla vestavěna parní 
turbína o výkonu 1500 koňských sil a 
v roce 1927 pak parní turbína o výkonu 
3000 koňských sil. Od roku 1922 byla 
elektrárna společností s ručením ome-
zeným. Po skončení druhé světové 
války byla elektrárna pod národní 
správou a začátkem roku 1949 byla 
zestátněna. Provozovatelem se staly 
Československé energetické závody. 
Později byla elektrárna odstavena, 
provozní objekty částečně přestavěny 
a v areálu působil až do začátku 90. 
let minulého století Výzkumný ústav 
energetický.
V letech 1899 a 1900 byl v novogotic-
kém stylu u staré cesty do Příchovic 
(dnes Raisovy ulice) postaven maje-
státní kostel, a to jako Jubilejní kostel 
císaře Františka Josefa I. 
V srpnu 1901 byl šumburský kostel 
vysvěcen. Jméno sv. Františka z Assisi 
nese od roku 1918  
(sv. František z Assisi je méně znám i 
jako sv. František Serafínský, žil 1182-
1226, byl mnichem, zakladatelem žeb-
ravého řádu františkánů a mystikem). 
Kostel získal nádherný oltář z pís-
kovce, velké varhany a měl původně 5 
zvonů. Tato na Šumburku dominantní 
stavba má téměř 54 metrů vysokou 
věž postavenou bočně mimo podélnou 
osu kostela. Šumburský hřbitov, který 
je položen výše než kostel, byl otevřen 
1889.          

Richard Seidel
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 Máme za sebou několik týdnů domá-
cího vzdělávání. Stále objevujeme 
zajímavé výukové programy, videa a 
aplikace. Těšíme se, až je vyzkoušíme 
i při klasické výuce za přítomnosti žáků, 
protože osobní kontakt ani sebelepší 
moderní technologie nenahradí. Tak 
jako se ozývají žáci, že jim chybí škola, 
i nám, učitelům, se po nich stýská. 
 Proto se snažíme vymýšlet aktivity, 
které školu v domácím prostředí oživí. 
Během kalendářního roku si připo-
mínáme mnoho významných a mezi-
národních dnů. Jedním z nich je 22. 
duben, tedy Mezinárodní den Země. 
V uplynulých letech se ve škole konaly 
různé akce spojené s Dnem Země. 
Vloni jsme vyrazili na Cvičenku, kde 
si pro nás tehdejší deváťáci připravili 
hravé dopoledne a pošmákli jsme si na 
buřtech. Letos jsme se nemohli setkat 
osobně … Ale proč si nepřipomenout 
takto významný den z našich domovů 
a být alespoň touto cestou spolu? 
 Rozhodli jsme se využít nápadu 
organizace Jeden svět na školách, 
která připravila kampaň Umění odpadu. 
Protože v současnosti produkujeme 
všichni velké množství odpadu, hlavně 
na sídlištích přetékají kontejnery (a 
často se odpad válí i okolo nich), 
zapojili jsme se. Celý týden jsme se 
zaměřovali některými zadanými úkoly 
a aktivitami právě na téma Den Země 
a plnili jsme výzvu Umění minimalismu. 
Tato výzva zahrnovala úklid okolí bydli-
ště, úklid v digitálních úložištích našich 
elektronických zařízení a konečně také 
úklid nepotřebných a nepoužívaných 
věcí doma.  Některé aktivity se odvíjely 
od zhlédnutí krátkého filmu Mý věci. 
 Výsledky projektového týdne shr-
nula koordinátorka Adéla Hudáková: 
„Děti udělaly velký kus práce; vytřídily 
a darovaly nepotřebné oblečení, 

hračky či kosmetiku, mazaly fotky, 
hry a aplikace. Venku našly a uklidily 
kromě 12 pytlů odpadků také kočárek, 
koberec, plachtu či dokonce dvacet 
let starou krabici od mléka.“ Do úklidu 
odpadu v okolí bydliště se zapojili i 
naši nejmladší žáčci. Někteří pro vytří-
děné věci našli nové uplatnění. Děti z 
Trojlístku vyráběly originální umělecká 
dílka z recyklovaného materiálu. Vznikl 
tak například nový hlídač zahrady. 
 Úklid jsme provedli také v rámci 
budov školy. Vyklidili jsme kabinety, 
vyřadili staré pomůcky a upravujeme 
zázemí. Velké DÍKY patří městu 
Tanvald za uskutečnění výměny oken 
na Šumburku. 
 Celý týden byl pro nás všechny velmi 
poučný. Seznámili jsme se s předchá-
zením vzniku odpadu, ale také jsme 
se zamysleli nad tím, zda skutečně 
potřebujeme vše, co si pořizujeme. A 
zkoušeli jsme vymyslet, co udělat pro 
naši milovanou planetu. Některé akti-
vity zapojily celé rodiny. 
 Byť se blíží konec školního roku, 
a jindy bychom se těšili na letní 
prázdniny, dosud opuštěné školní 
chodby konečně pomalu ožívají, a to 
za přísných hygienických podmínek. 
Jako první se do lavic směli vrátit žáci 
devátého ročníku, kteří se připravují na 
přijímací zkoušky na střední školy, a to 
pouze na výuku mateřského jazyka a 
matematiky. I nadále však pokračují v 
domácím vzdělávání. Jako další mohly 
vstoupit do školy děti z prvního stupně. 
Pokračování ze strany 5
Konečně se tak setkaly osobně se 
svými kamarády i učitelkami, s kterými 
se dosud vídaly jen on-line v rámci pro-
gramu Microsoft Teams v Office 365. 
Teprve jako poslední směli vstoupit 
do školy alespoň na konzultace žáci 
druhého stupně. Protože je však běžná 

výuka omezena mnohými opatřeními 
a je dobrovolná, domácí vzdělávání 
pokračuje i nadále. 
 Všichni se těšíme na nový školní 
rok a věříme, že školu si budeme 
užívat a více si jí vážit. Těšíme se i na 
naše nové prvňáčky, kteří sice přišli o 
klasickou podobu zápisu, ale určitě 
jim to ve škole vynahradíme. „Zápis 
do prvních tříd proběhl v pohodě a 
poklidu. Zapsaných máme celkem 67 
dětí. Část dětí podpoří Trojlístek a po 
roční odmlce se nám podaří otevřít 1. 
třídu jak na Šumburku, tak i na hlavní 
budově,“ říká ředitelka školy Jana 
Duňková. 
 Těší nás pozitivní odezva, které se 
nám dostává, jak k domácímu vzdě-
lávání, tak i k některým konkrétním 
zadávaným úkolům a aktivitám. Zpětná 
vazba je pro nás velmi důležitá (pro 
hodnocení žáků i naše vlastní). Jsme 
rádi, jak se k nastalé situaci postavila 
většina našich žáků, jak 

zvládají ztížené vzdělávání a dokázali 
přijmout velkou míru zodpovědnosti za 
vlastní vzdělání. 

Monika Šrýtrová

Den Země a výuka na Masaryčce

 Průběh epidemie s sebou přinesl 
zvýšené nároky v mnoha oblastech. 
Důraz jsme kladli na zvýšenou hygienu 
nejen u dětí a personálu, ale obzvláště 
při úklidu zvýšenou dezinfekcí povrchů 
a hraček. Docházející děti do mateři-
nek změněnou situaci zaznamenaly, 
jelikož mnoho jejich spolužáků zůstalo 
doma. Učitelky o tom s dětmi přimě-

řeně k věku hovořily a děti to přijaly bez 
nějakých obav nebo jiných problémů. 
Rodiče dětí všechna nová opatření 
respektovali a dodržovali. Tím nám 
pomohli k bezproblémovému provozu. 
V menších kolektivech si děti užívaly 
nabízené aktivity, kterých bylo opravdu 
mnoho. V rámci čarodějnického dne 
vyráběly čarodějnice, vařily lektvary 

a vyráběly sliz. Jaro jsme přivítali 
tvořením stromů z barevné modelíny, 
kterou si děti samy vytvořily malová-
ním rozkvetlých květin a stavěním 
z přírodních materiálů nejen v hernách 
mateřinek, ale i na školních zahradách. 
Maminkám jsme k jejich svátku vytvořili 
duhový dárek s přáníčkem.
I během této náročné situace se 

v našich objektech buduje a renovuje. 
Děti z MŠ Wolkerova si užívají nového 
zahradního domečku. Na MŠ Radniční 
probíhá rekonstrukce topení a v MŠ U 
Školky proběhla výměna vnitřních oken 
a montáž nových žaluzií.
Už se moc těšíme, až se naše třídy 
opět naplní.

Učitelky MŠ

Mateřské školy během koronavirové epidemie

Den Země

Verča a její robot
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 
dne 15.04.2020dne 15.04.2020

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 
dne 29.04.2020dne 29.04.2020

*RM vydává záměr:
1/ prodat Stavebnímu bytovému družstvu 
Špičák, se sídlem Krkonošská 181, 
Tanvald spoluvlastnický podíl na bytových 
jednotkách nacházejících se v budově č.p. 
181, postavené na pozemku parcelní číslo 
st. 87/2 v katastrálním území Tanvald:
spoluvlastnický podíl 3575/7090 na bytové 
jednotce č. 181/113,
spoluvlastnický podíl 2102/4169 na bytové 
jednotce č. 181/114,
spoluvlastnický podíl 1669/3310 na bytové 
jednotce č. 181/115,
spoluvlastnický podíl 2235/4433 na bytové 
jednotce č. 181/116,
spoluvlastnický podíl 1918/3804 na bytové 
jednotce č. 181/117;
2/ prodat Stavebnímu bytovému družstvu 
Špičák, se sídlem Krkonošská 181, 
Tanvald:
spoluvlastnický podíl 11499/187516 na 
společných částech budovy č.p. 181 
postavené na  pozemku parcelní číslo st. 
87/2  a na pozemku parcelní číslo st. 87/2,
spoluvlastnický podíl 11499/187516 na 
pozemku parcelní číslo st. 87/3,
spoluvlastnický podíl 11499/187516 na 
pozemku parcelní číslo st. 87/4,
vše v  katastrálním území Tanvald.
*RM schvaluje architektonickou studii 
„Kompletní rekonstrukce objektu č.p. 301 
Základní umělecké školy v Tanvaldě, 
Komenského 301, Tanvald“, datum 
04/2020, vypracovanou Ing. Lukášem 
Michkem.
*RM:
1/ vydává záměr na prodej pozemkové 
parcely č. 899/15 (trvalý travní porost)
o výměře 1101 m2 v katastrálním území 
Šumburk nad Desnou  panu J. P. za účelem 
stavby rodinného domu;
2/  souhlasí s ukončením pachtu 
pozemkové parcely č. 899/15 v katastrálním 
území Šumburk nad Desnou dohodou ke 
dni 30.09.2020, propachtované panu M.D. 
dle Smlouvy pachtovní ze dne 09.03.2016.
*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 dohody o umístění stavby č. IP-12- 

4010484/VB/, týkající se stavby zařízení 
distribuční soustavy – zemního kabelového 
vedení NN na části pozemkové parcely č. 
1873 v katastrálním území Tanvald;
2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IP-12-4010484/VB/3 mezi 
městem Tanvald a ČEZ Distribucí, a.s., 
se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - 
Podmokly, týkající se stavby zařízení 
distribuční soustavy – zemního kabelového 
vedení NN na části pozemkové parcely č. 
1873 v katastrálním území Tanvald podle 
předloženého návrhu. 
*RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě 
o napojení EZS a CCTV na PCO č. 
T-14/2011 mezi městem Tanvald a firmou 
KBS Security s.r.o., se sídlem Podhorská 
1236/48, Jablonec nad Nisou dle 
předloženého návrhu.
*RM schvaluje  Smlouvu o sdružených 
službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 
0201517794 mezi městem Tanvald a spol. 
ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Duhová 1/425, 
Praha 4 dle předloženého návrhu.
*RM jmenuje komisi pro otevírání obálek 
a hodnocení nabídek ve složení:
1. Mgr. Antonín Bělonožník - 
místostarosta města 
2. Jiří Onderka – vedoucí odboru 
rozvoje a KV
3. Monika Brezarová – úřednice 
odboru rozvoje a KV 
Náhradníci:
1. MDDr. Daniela Šebestová – 
místostarostka města
2. Zdeněk Havel – technik odboru 
rozvoje a KV
3. Josef Průcha – pracovník odboru 
rozvoje a KV 
a) na veřejné zakázky malého 
rozsahu:
- „Stavební úpravy Základní 
sportovní školy Tanvald ve vazbě na 
bezbariérový přístup“
- „Stavební úpravy Základní 
sportovní školy Tanvald ve vazbě na 
bezbariérový přístup – modernizace PC 
učebny“
- „Revitalizace hřiště u 
Masarykovy školy“
- „Vyhlídka nad Tanvaldem“
b) na veřejnou zakázku zadávané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení:
- „Centrum sociálních služeb 
Tanvald – Kotva“ 

*RM:
1/ rozhodla pronajmout část pozemkové 
parcely č. 328/66 (ostatní plocha) o 
výměře 80 m2 v katastrálním území 
Tanvald paní B.Š. za účelem zřízení 
zahrádky na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 6,00 
Kč/m2/rok.
2/ schvaluje nájemní smlouvu mezi 
městem Tanvald a paní B.Š.  týkající se 
pronájmu části pozemkové parcely č. 
328/66 v katastrálním území Tanvald za 
účelem zřízení zahrádky.
*RM souhlasí s ukončením pachtu 
části pozemkové parcely č. 279/1 (trvalý 
travní porost) o výměře 1300 m2 v 
katastrálním území Tanvald dohodou ke 
dni 30.04.2020.
*RM projednala žádost interdiecézního 
centra života mládeže Křižovatka z.s. 
v Příchovicích
o finanční pomoc na opravu střešní krytiny 
a rozhodla žádosti nevyhovět.
*RM schvaluje Smlouvy o dodávce vody 
a odvádění odpadních vod uzavřené 
mezi městem Tanvald a Severočeskými 
vodovody a kanalizacemi a.s., se sídlem 
Přítkovská 1689/14, 415 50 Teplice  dle 
předložených návrhů.
*RM schvaluje program zasedání 
zastupitelstva města dne 13. 05. 2020 s 
tím, že může být dle potřeby doplněn:
1/ Zahájení

2/ Informace o činnosti rady města 
3/ Informace o činnosti výborů 
zastupitelstva města
4/ Informace o činnosti společností 
s majetkovou účastí města
5/ Schválení účetní závěrky města Tanvald 
za rok 2019
6/ Schválení závěrečného účtu města 
Tanvald za rok 2019
7/ Majetkoprávní záležitosti 
7.1. Výkup stavební parcely č. 57 včetně 
stavby čp. 426 v kú. Tanvald 
7.2. Výkup části pozemkové parcely č. 
1932/2 v kú. Tanvald
7.3. Výkup části pozemkové parcely č. 
102/1 v kú. Šumburk nad Desnou 
7.4. Prodej pozemkové parcely č. 218/11 
v kú. Tanvald
7.5. Prodej části pozemkové parcely č. 
328/67 v kú. Tanvald
7.6. Prodej spoluvlastnického podílu 
na bytových jednotkách v č.p. 181, 
Krkonošská ul., Tanvald
8/ Peněžitý dar Hospic sv. Zdislavy 
9/ Rozšíření parkoviště v ul. U Lesíka
10/ Rozšíření parkoviště v ul. Větrná, 
Tanvald
11/ Úprava centrálního parkoviště
12/ Vyhlídka nad Tanvaldem
13/ Náměty, připomínky, diskuze 
14/ Závěr

 9. května 2020 si připomněla ZO 
KSČM Tanvald 75. výročí osvobození 
Československa Rudou armádou u 
památníku padlého sovětského vojína 
na šumburském hřbitově. Čest jejich 
památce.

Jiří Josífek

75. výročí osvobození

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Poslední zvonění
 Poslední zvonění je nezadatelné 
právo všech maturantů. Opravdu 
všech. Protože ani ti letošní maturanti 
8.V GymTan o to své nepřišli. Ano, 
vzhledem k situaci s několik úpravami. 
V nastoupení 31 v 1. K nepoznání víc o 
roušku. A bez nadšených, notně poma-
lovaných a pocákaných žáků od primy 
po sekundu nadšeně přihlížejících a 
plánujících si, jak oni jednou také. 
Jinak to ale bylo podle nepsaných 
pravidel. Pečlivá příprava a trénink, 
halasné žádání o vpuštění do sbo-
rovny, kde osazenstvo nápodobně 20 
ve 3 a přihlížející z kanceláře. Vlastně 
výjimka – maskované byly obě strany.
Tedy dál: převlek – téma maturitního 
plesu, hudební nástroje – kytara, píp-
átko v psí kosti a lidský hlas, no, hlas, 
dál: zpěv k maturitě – viz níže, tekutý 
dárek pro přítomné – pokud na tu 
oříškovou čokoládu zasvítilo sluníčko, 
květiny pro všechny – nedopatřením 
jsou ty pampelišky neutržené ještě teď 
v celé zlaté kráse v trávníku.
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus.
Vivat Academia, vivant professores!
(Jako We shall overcome)
Maturitu dááááme,
dluhy dorovnáááme,
až přijde ten den, náš deeeeéen, 
ououou,
my pak půjdem dáááál,
z gymplu půjdem dál, bylo to tu fine, 
very fine.

Pak vám zazpíváme, 
díky zavoláme, 
byli jste tu fine, fine, really faaajn, 
ououou,
my půjdem dáááál, zase o kus dál, 
až přijde ten den, náš den.
Pane řediteli, že na nás budete hodní!
31 z 8.V v.z.

Odvoz a likvidace
fekálií

Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890

INZERCE
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V červnu 2020
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!)

Oldřich Liška

Libuše  Aichlerová

Hana Habová

Ingrid Gotwaldová

Jana Kubašková

Petr Palme

Hana Skleničková

Jana  Kušnieriková

Antonín Halíř

Jana Klatovská

Emilia Vavřínová

Marie Luftová

Hana Mikšová 

Miroslav Staněk 

Jozef Vašš 

Libuše Vedralová

 Po dlouhé době, kdy byly kostely 
zavřeny z důvodu pandemie, se 
opět otevírají. A to nejen věřícím, 
ale všem, kteří chtějí navštívit tato 
posvátná místa, kochat se architek-
turou, obrazy či jen tak rozjímat. Již 

druhý rok proběhne v Tanvaldu akce 
zvaná Noc kostelů. V pátek 12. června 
v kostele svatého Františka z Assisi 
na Šumburku od 19.00 do 21.00 hodin 
a v kostele svatého Petra a Pavla na 
Horním Tanvaldu od 19.30 do 21.00 

hodin. Kostely budou pouze otevřené, 
bez programu. Více informací nalez-
nete na www.nockostelu.cz.

HzH

 Děkujeme kuchaři Romanovi a 
pokladní Janě z kuchyně Scolarest, 
školní restaurace U Stadionu za ochotu 
v této nouzové době, že poskytovali 
obědy pro všechny občany Tanvaldska. 
Děkujeme. 

Marie a Olda

Poděkování

 Ve čtvrtek 4. června se dožívá 95 let 
pan Oldřich Liška. Starší ročníky si ho 
jistě pamatují jako vynikajícího trum-
petistu orchestru Rudy Janovského, 
později hrál a zpíval s malým orches-

trem Karla Soukupa.  Přejeme našemu 
milému jubilantovi, ať mu vydrží zdraví 
a také elán, který stále má, a posíláme 
vzkaz: „Máme tě všichni moc rádi!“

Marie a dcery Hana a Dana s rodinami

Noc kostelů v Tanvaldu

Blahopřání

Ilustrační foto kostela svatého Františka z Assisi na Šumburku Antonín Bělonožník
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Informace

Červnové dění v RC Maják TanvaldČervnové dění v RC Maják Tanvald
Programovou nabídku najdete na www.centrumajak.cz,
Facebook: Rodinné centrum Maják, Tanvald
Po přísných opatřeních, která se dotkla každého, i našeho centra, se 
pomaličku začínáme vracet k normálu. Není možné realizovat ještě 
všechny akce v takovém rozsahu, jak jsme byli zvyklí, ale hledáme 
cesty, jak rodinné centrum zase co nejvíce zpřístupnit.
V květnu se začaly rozjíždět některé vzdělávací programy, např. Rozvoj jazyko-
vých schopností dle D. B. Elkonina s Mgr. Janou Hýskovou a individuální výuka. 
Ženy opět mohou přijít na jógu s Majdou nebo zdravotní cvičení s Rozárkou. 
Taktéž už zase funguje doprovázení pěstounských rodin. Nadále se snažíme 
zůstat s našimi klienty v kontaktu on-line přes e-mail, web a na facebooku. Při-
pravujeme setkání pro menší počet rodin na čerstvém vzduchu. Snad se nám 
v červnu podaří vrátit do našeho programu přednášky a workshopy.
Cestu lesem pohádek jsme letos bohužel museli zrušit a uvidíme, zda tuto oblí-
benou akci budeme moci realizovat k jiné příležitosti než Den dětí.
Pevně věříme, že uskutečníme letní příměstské tábory. Naplánováno a plně 
obsazeno máme šest turnusů. Letošní témata jsou: 
Lesní království, 13. – 17. 7.
Možná přijde i kouzelník, 20. – 25. 7.
Putování s Robinem Hoodem, 27. – 31. 7.
Malí kutilové, 3. – 7. 8.
Letní olympiáda, 10. – 14. 8.
Toulky historií 17. – 21. 8.
Bedlivě sledujeme změny, vyměňujeme si zkušenosti a nápady s ostatními 
centry spadajícími, tak jako my, pod Síť pro rodinu z.s. Protože nikdo neví, jak 
se celorepubliková situace bude vyvíjet a co nás v budoucnu čeká, je těžké 
něco plánovat. Proto pro aktuální informace o našem dění sledujte naše webo-
vé stránky a facebook.

Péče o pěstounské rodiny v RC Maják - klíčová pracovnice: Bc. Andrea Josí-
fková, tel. 739 080 722 - pondělí, čtvrtek 8:30 – 11:00 hod.

Sbírka MAJÁK PRO MARUŠKU VOTRUBOVOU pokračuje.
Maruška stále ještě bere chemoterapii v tabletách, na udržovací léčbě bude až 
do července. Výsledky má nyní dobré. Kvůli situaci s koronavirem má změnu 
režimu a nesmí ani na balkon. Na kontroly do Motola teď jezdit nemůže, je 
v péči MUDr. Jitky Michalíkové, která s Motolem vše konzultuje. Nyní se musí 
ještě přísněji dodržovat hygienická opatření. 
Marušce na její boj můžete přispět do pokladničky, která je umístěna v pro-
dejně Barvy, laky, drogerie KABA, Žákova 144 nebo na transparentní účet 
286015899/0300. Za jakýkoliv příspěvek srdečně děkujeme. Pro potvrzení o 
daru při větším obnosu nás kontaktujte na info@centrumajak.cz.

Středisko volného času TanvaldStředisko volného času Tanvald

Dle vládního nařízení jsme 11.5. opět mohli otevřít většinu zájmových 
kroužků. Doba jejich činnosti bude prodloužena do 19.6. Původně měly 
kroužky v tomto školním roce končit k 31.5. Některé zájmové útvary však 
otevřeny do konce školního roku nebudou z důvodu nemožnosti dodržet 
hygienická pravidla ustanovená v Mimořádných opatřeních MZ ČR. Přehled 
těchto kroužků najdete na webu www.svctanvald.cz. 

V případě konání tradiční akce „Spanilá jízda Járy Cimrmana“ v neděli 14.6. 
budeme v šumburském parku organizovat hry a soutěže pro děti, zajistíme 
výtvarnou dílničku a prodejní stánek s keramikou.

Na letní prázdniny jsme připravili několik příměstských a pobytových táborů.

Příměstské tábory:

29.6.-10.7. Toulavé boty – turisticky zaměřený tábor pro děti od 7 do 15 let. 
Letos jsme změnili původní již avizovaný program vzhledem k nastalé situaci 
tak, abychom nemuseli využívat MHD a absolvovat prohlídky v uzavřených 
prostorách. Přehled výletů najdete na www.svctanvald.cz.
Děti se mohou přihlásit na jednotlivé výlety, které jsou doplněny zábavnými 
kvízy. Ten, kdo se zúčastní všech výletů a správně vše zodpoví, získá 
památeční keramickou „Toulavou botu“.
V případě velmi nepříznivého počasí bychom zajistili náhradní program v bu-
dově SVČ Tanvald.
7. - 11.7. Kutilský příměstský tábor – nejen pro děti z kutilského kroužku 
od 8 do 15 let.
7. - 11.7. příměstský tábor Malé švadlenky – pro děti od 8 do 15 let .
13. - 17.7. příměstský Výtvarný tábor - pro děti od 6 do 15 let.
13. - 17.7. příměstský Rybářský tábor – pro děti od 6 do 15 let.

Pobytové tábory:
1. - 6.8. pobytový tábor „Tanvald – pobytový tábor pro mládež 8-15 let“ 
v Dobšíně v Českém ráji.
22. -29.8. pobytový tábor „Sloup v Čechách“- turisticky zaměřený tábor 
pro děti od 8 do 16 let.

Podrobný rozpis všech táborů najdete na webu www.svctanvald.cz, kde také 
můžete dítě přihlásit přes Klientské centrum a provést on-line platbu.

Městská knihovna TanvaldMěstská knihovna Tanvald
Městská knihovna Tanvald
Stále trvá dočasně omezený provoz.
Otevírací doba je zachována:
Po a St 9:00 - 11.30 12:15 - 17:00
Út a Čt 9:00 - 11:30  12:15 - 15:00
Pá zavřeno
Služby: půjčování knih, časopisů, společenských her, CD a MVS (Meziknihov-
ní výpůjční služba)
 vrácení titulů
 kopírování
Služby dočasně pozastavené z hyg. důvodů: přístup k PC s internetem, využí-
vání Studovny, besedy pro veřejnost

Půjčování e-knih - nová služba pro naše čtenáře
Tato služba je výhradně pro čtenáře naší knihovny, kteří jsou řádně registro-
váni.
Návod, jak si knihy vypůjčit, naleznete na našich webových stránkách v zálož-
ce E-knihy v knihovně.

„Adolf Born“ – výstava titulů z našeho fondu k nedožitým 90. narozeninám 
významného českého malíře, kreslíře, ilustrátora, animátora, karikaturisty, 
grafika a scénografa

Co se dělo v knihovně v době uzavření
 Od 16.března byla pro veřejnost 
knihovna uzavřená stejně jako ostatní 
knihovny v ČR.
Rozvrhnout si činnost, když nikdo 
nevěděl co bude, bylo docela složité. 
Přesunuly jsme tedy plánovanou pod-
zimní Revizi knihovního fondu na toto 
období. Revizi jsme povinny provádět 
dle zákona č.257/2001 Sb. každých 
pět let. Zrevidovaly jsme téměř 23 
000 svazků. Revizi jsme v potu 
tváře úspěšně dokončily těsně před 
otevřením.
Dále jsme provedly probírku knižního 
fondu a věnovaly se jeho údržbě.  

Zejména jsme čistily obaly a opravo-
valy knihy. Dalším krokem bylo jejich 
přerovnávání a mytí polic.
Čtenáři si jistě všimli, že se objevila 
nová záložka s názvem E-knihy 
v knihovně na našich webových strán-
kách. Zde jsou zveřejněny informace o 
volně šiřitelných e-knihách, jež nabídla 
firma Lanius s.r.o. a Městská knihovna 
v Praze. 
Pro studenty VŠ jsme zde umístily 
odkaz na aplikaci Kramerius, kterou 
provozuje Národní knihovna ČR. Tato 
aplikace umožnila studentům přístup 
206 000 titulům monografií a periodi-

kům. Věříme, že jsme tímto alespoň 
trochu pomohly ve studiu.
Zahájily jsme jednání s firmou 
Palmknihy-eReading, abychom našim 
čtenářům zajistily výpůjčky e-knih. 
V polovině května byla podepsána 
smlouva. Pro naše čtenáře byl zakou-
pen balíček s možností půjčení 400 
titulů e-knih (včetně novinek). Tato 
služba je pro řádně registrované 

čtenáře zdarma, je omezena počtem 
titulů a dobou, po kterou si můžou 
čtenáři knihu číst. Podrobnosti včetně 
návodu naleznete na našich webových 
stránkách.
Po celou dobu jsme odpovídaly na 
telefonické dotazy našich čtenářů a 
již jsme se stejně jako oni nemohly 
dočkat, až budeme moci otevřít.

-knihovnice-
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Online předprodej vstupenek do kina Jas odkaz na www.tanvald.cz nebo na www.disdata.cz
Telefon do kina je: 483 394 324, internet: www.tanvald.cz

Program kina denně na RCL: 101,4 FM

Ledová sezóna : Ztracený poklad
Norm má na první pohled vše, co takový král ledového 
severu potřebuje. Je velký, správně chlupatý, má velké 
zuby i milovanou medvědici po boku. S jeho královským 
majestátem a medvědí hrůzostrašností už je to ovšem 
trochu horší. Norm má rád hlavně zábavu, pohodu, ká-
moše, o jeho roztržitosti ani nemluvě. Zato mu nechybí 
odvaha a dobré srdce a obojí bude znovu potřebovat. 
Na jeho pól se totiž přenese honička za ztraceným pokladem a dávná starobylá 
památka se shodou náhod ocitne právě v těch jeho nejméně povolaných tlapkách. 
Norm se pochlapí a slavnostně slíbí, že vzácný artefakt vrátí na místo, odkud byl 
ukraden. Vyzbrojí se trojicí nezničitelných polárních lumíků a vydá se najít pradávný 
chrám ležící uprostřed džungle kdesi na jiném konci zeměkoule. 

Bourák
Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli 
Bouráka, věčného frajera, kterému teče do baráku 
i do života a rodina už ho má plný zuby. Ale i srdce. 
Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě 
na severu Čech, kde po revoluci zavřeli všechny fabriky 
a místo nich se vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky. 
V  jednom z těch nonstopů s automaty pro zoufalce pra-
cuje i Kamila, osmnáctka, která už má života ve městě, 
kde chcípnul pes, plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní rodina. Odevzdaná matka a 
otec, který kšeftuje s vraky aut a říká si BOURÁK. Zastydlý puberťák s otřískaným 
růžovým Cadillacem, který chodí trsat rock and roll s holkou, co vypadá jako ze sta-
rého amerického katalogu na podprdy...

Lassie se vrací
Dvanáctiletý chlapec Flo a jeho dlouhosrstá kolie Lassie 
jsou známá dvojka po celém okolí. Nerozluční a neod-
dělitelní kamarádi se nebojí žádné společné lumpárny 
a užívají si idylického života na venkově. Pak ale Flo-
riánův táta přijde o práci a rodina se musí přestěhovat 
do malého bytu, kam mají psi přísný zákaz. Všichni jsou 
zdrcení, ale život umí být i takový. Verdikt je neúprosný, 
Lassie musí z domu pryč. Ujme se jí sympatický hrabě a 
vezme ji na své panství k severnímu moři na druhém konci země jako dárek pro svou 
vnučku. Na první pohled by Lassie nemělo nic chybět. Její věrnost ale nemá hranic, a 
jakmile se naskytne příležitost, uteče. Rozběhne se zpátky domů, tam, kde je Florián 
a jeho rodina. Vyráží na neuvěřitelné psí dobrodružství, na ohromnou cestu přes 
celou zemi, na cestu plnou překážek, hodných lidí, i lidí se zlými úmysly. Přestože je 
stovky kilometrů daleko, Lassie žene touha a nic ji nemůže zastavit. Pro všechny má 
jasný vzkaz: Vracím se domů.

FILMOVÉ TIPY FILMOVÉ TIPY Svazek obcí MIKROREGION TANVALDSKO a město TANVALD
dovolují si srdečně zváti na

 

15. ROČNÍK SPANILÉ JÍZDY CYKLOSTEZKOU JÁRY CIMRMANA
dne 14. června 2020

Zlatá Olešnice - Návarov:
* 8:55 slavnostní start Spanilé cyklojízdy v Navarově u mostu *  

* odjezd vlaku z Tanvaldu do Navarova v 8:27 *
* po slavnostním startu v Návarově v 9:47 odjezd vlaku z Navarova 
do Tanvaldu rychlíkem z Prahy (který k této příležitosti zastaví) * 

* občerstvení ku startu spanilé jízdy v Pensionu Rusalka * 
* možnost vyvezení historických bicyklů do Zlaté Olešnice Na Vrcha * 

* Cimrmanův krok stranou se zastavením na nádvoří zámku Návarov *

Zlatá Olešnice - Na Vrších:
* 11:00 slavnostní mezistart Spanilé cyklojízdy 

na bicyklech všeho druhu * občerstvení U Hasičů * 

Program u kostela sv. Františka z Assisi v Tanvaldě - Šumburku
* od 10:00 program pro rodiny s dětmi v parku * 

* dílničky pro děti * výstava * soutěže * běh s kufry * 
* divadlo * BILBO COMPAGNIE * 

* 12:30 slavnostní uvítání spanilé jízdy * defilé historických bicyklistů*
* FOTOKOUTEK – vyfoťte se v minulém století *
* k dobré náladě hraje hudba O. V. J. DIXIE *

* je vítáno dobové oblečení, historická kola a jiné dopravní prostředky *
www.tanvaldsko.info; www.tanvald.cz

 Cca 100 parkovacích míst vzniklo u 
vodní nádrže Souš v Desné, v lokalitě, 
která se v posledních letech stala vyhle-
dávaným nástupním místem turistických 
aktivit v Jizerských horách.
K současné odstavné ploše, která 
byla podél komunikace vpravo, vznikla 
nově vybudovaná odstavná plocha 
ve formě dvou nových kaskád. Dolní 
řada je s možností využití pro celoroční 
krátkodobé odstavení vozidel a horní 
řada je určena jen pro zimní parkování. 
Po celou zimní i letní sezonu, budou 
parkujícím návštěvníkům zdarma k dis-
pozici dvě mobilní chemické toalety.

Parkování na Souši
červen 2020
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Představujeme další fotografie našich čtenářů

Narcisy u Hnojového domu. Foto Veronika Lexová

Mrazivé jaro na Jizerce. Foto Antonín Bělonožník

Pohled z Terezínky na Tanvald. Foto Dagmar Klimková Pohled z viaduktu. Foto Veronika Lexová

Riedlova hrobka. Foto Dagmar Klimková

Pohled na Špičák. Foto Kodyla
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Jak probíhá budování sítě v Tanvaldu?
Práce na výstavbě optické sítě T-Mobilu v Tanvaldu byly 
zahájeny na začátku dubna 2020 v  oblasti ulic Horská, Jižní, 
Slunná, Palackého, Sportovní a U Stadionu. Dokončení celého 
projektu je plánováno na podzim 2020. Generálním investorem 
celé stavby je společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Realizaci 
stavby provádí společnost TELSPO spol. s r.o. V rámci výstavby 
optické sítě budou realizovány i  přípojky do jednotlivých 
nemovitostí. Podmínkou realizace přípojky je písemný souhlas 
vlastníka nemovitosti. Náklady na realizaci jednotlivých přípojek 
jsou v této fázi plně hrazeny společností T-Mobile.

Co vlastně jsou optická vlákna?
Optické připojení je v současné době nejrychlejším a nejstabilnějším 
internetovým připojením. Je vedeno speciálními kabely z optických 
vláken, ve kterých se signál šíří rychlostí světla – proto mají tak 
vysokou rychlost přenosu. 

Společnost T-Mobile staví optickou 
síť v rámci celé České republiky 
a pracuje mimo jiné i na rozšíření 
pokrytí domácností v Tanvaldu. 
Domácnosti získají přístup ke 
kvalitním službám – připojení 
k internetu s rychlostmi až 
1 Gb/s a skvělé digitální televizi.

Kromě superrychlého internetu vám půjde i naše digitální televize
S  novou optickou sítí budete v  Tanvaldu připojeni k  internetu 
s maximální rychlostí až 1 Gb za vteřinu. S T-Mobile TV navíc můžete 
sledovat přes 140 programů s možností přetáčení až 7 dní zpětně. 
Včetně fi lmových, sportovních, dětských nebo dokumentárních, jako 
třeba celosvětově oblíbený dokumentární program BBC Earth, který 
má v češtině pouze T-Mobile. Takže přejeme příjemnou zábavu.

Tímto se společnost T-Mobile omlouvá občanům Tanvaldu 
za dočasné omezení při používání komunikací a  ostatních 
veřejných ploch způsobené výstavbou optické sítě. Společnost 
T-Mobile udělá maximum pro to, aby toto omezení bylo co 
nejmenší a trvalo jen po nezbytně nutnou dobu. 

Věříme, že realizace projektu optické sítě a následná možnost 
využívání kvalitních služeb společnosti T-Mobile bude pro 
občany Tanvaldu dlouhodobým přínosem.

Reklamní sdělení T-Mobile

Tato vlákna se používají pro superrychlé připojení k  internetu, 
ale také třeba pro digitální televize (IPTV) s televizním archivem. 
V porovnání s klasickým (metalickým) telekomunikačním vedením 
má optická síť řadu výhod. Tou největší je rychlost a  stabilita 
internetového připojení, které je bez omezení objemu stažených 
dat.

Co vám nová síť přinese?
Jednoznačně rychlejší připojení domácnosti k  superrychlému 
internetu i  digitální televizi a  dalším službám. Díky kombinaci 
pevných a  mobilních služeb navíc můžete získat T-Mobile 
program Magenta 1, ve kterém jsou naše služby ještě výhodnější. 
S Magentou 1 totiž platí, že čím více služeb u T-Mobilu pořídíte, tím 
více výhod dostanete. 

T-MOBILE PŘIVEDE DO TANVALDU 
SUPERRYCHLOU OPTICKOU SÍŤ
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu   
ŠKODA KAMIQ: 4,2–5,1 l/100 km, 95–116 g/km

se zvýhodněním až

 Kč Výkupní bonus
25 000 Kč

Mobilita Plus Nulový úrok + POV
125 Kč ročně

Pojištění schopnosti
splácet

Jezdíme spolu už 125 let.
Vyberte si model ŠKODA KAMIQ. K nadstandardní výbavě vám navíc nabízíme i celou 
řadu vzájemně kombinovatelných benefitů. Využijte například pojištění schopnosti 
splácet nebo prodloužené záruky až na 5 let  v rámci paketu Mobilita Plus.  
Při výměně starého modelu za mladší dostanete za svůj stávající vůz výkupní bonus  
ve výši až 30 000 Kč. Bližší informace k nabídce naleznete na webových stránkách 
našeho dealerství  nebo na www.skoda-auto.cz. Osobně vám naši akční nabídku 
představíme v našem autorizovaném dealerství ŠKODA. Zastavte se, už můžete.

ilustrativní  
fotografie

Autosalon ASTRA a. s.  
Jarní 28
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 602 182 022
www.astra-auto.cz

ŠKODA

KAMIQ
již od 352 500 Kč

90 795
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