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 Je za námi jeden a půl měsíce od 
vyhlášení nouzového stavu Vládou 
České republiky. Z médií najednou 
zmizel problém sucha, migrantů, pta-
čích hnízd nebo globálního oteplování. 
Náhle nás všechny ohrožuje pandemie 
koronaviru. Nemoci, se kterou zatím 
neumíme bojovat jinak, než zaváděním 
mimořádných a krizových opatření, 
která omezují všechny oblasti lidského 
života. Musíme si s ní však společně 
poradit a vypořádat se s novými úkoly, 
které jsou náhle postaveny před 
samosprávu města. V současné době 
je vyřešen nedostatek respirátorů, 
štítů a roušek pro zdravotníky, hasiče, 
policisty, zaměstnance kritické infra-
struktury státu. Díky Libereckému kraji 
se podařilo zajistit stovky tisíc kusů 
ochranných pomůcek a tisíce litrů dez-
infekce pro obce. 
Pro nás, občany jsou velice důležité a 
praktické roušky textilní, které s obrov-
ským nadšením šijí dobrovolnice ve 
Středisku volného času, Masarykově 
ZŠ, ale i v domácích dílnách. 
Používejme je všude ve společnosti. 
Má to smysl.
Město Tanvald zajistilo po dobu nouzo-
vého stavu vaření obědů „do krabiček“ 
ve školní restauraci, mimořádný rozvoz 

potravin a pečiva po okrajových čás-
tech našeho města ... Před obětavostí 
všech dobrovolníků smekám a mám 
radost z toho, kolik lidí je ochotných 
pomáhat.
Naším prioritním úkolem je chránit 
nejvíce zranitelnou skupinu obyvatel, 
kterou jsou senioři. V domovech 
seniorů jsme zajistili zvýšenou dezin-
fekci, zavedli speciální režim. Všem 
seniorům rozdáváme roušky, zavedli 
jsme kontaktní telefon, tzv. seniorlinku 
(tel.601372027)
Jak moc zasáhne pandemie COVID 19 
do světové a české ekonomiky, lze nyní 
jen těžko předvídat. Nečeká nás úplně 
jednoduché období. Čísla o nárůstu 
nezaměstnanosti v největších eko-
nomikách světa jsou první výstrahou. 
Čeká nás hledání nové rovnováhy mezi 
příjmy a výdaji, mezi provozními úspo-
rami se zachováním investic. Právě 
investice obcí, měst, krajů a státu pod-
poří malé i velké podnikatele rychleji, 
než vypisované vládní programy. 
Závěrem chci jménem města Tanvald 
poděkovat všem zdravotníkům, záchra-
nářům, sestrám a lékařům, policistům, 
vojákům a hasičům, hygienikům, 
pracovníkům sociálních služeb, lidem 
zajišťujícím veřejnou dopravu, fungo-

vání obchodů a potřebných služeb. 
Všem dobrovolníkům, kteří v této 
mimořádné situaci pomáhají druhým. 
Patří jim i moje osobní poděkování. 
Na slova díků nesmíme zapomínat 
především v těchto výjimečných dnech 
a nelehké době, která nás čeká. 
Pokud budete cokoliv potřebovat, jsou 
Vám všichni spolupracovníci  úřadu, 
zastupitelé, městští radní i já osobně 
připraveni pomoci.
Děkuji vám za vaši práci a poděkování 
prosím vyřiďte i všem, kteří si to u vás 
doma zaslouží. Společně to zvlád-
neme. Musíme to zvládnout.

Vladimír Vyhnálek
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 Vážení čtenáři 
Tanvaldského 

zpravodaje,
 když jsem před měsícem psala 
omluvu, že jsou některé akce dočasně 
zrušeny, netušila jsem, že bude ještě 
hůř. Bohužel, ani v této chvíli, kdy se 
připravuje květnové vydání zpravodaje, 
není vůbec jasné, jak se situace bude 
dál vyvíjet. Ale až bude takzvaně 
„po všem“, vyjdeme radostně ven a 
budeme si vážit toho, že můžeme 
volně dýchat a žádná rouška nám v 
tom nebrání. Asi nebudeme mít super-
moderní účes a nebudeme se moci 
pochlubit nejnovějším oblečením. Ale 
budeme mít radost, že vidíme úsměv 
toho druhého, že poznáváme známé 
tváře nezakryté rouškou. Budeme si 
vážit toho, že můžeme být spolu, že si 
můžeme povídat a společně se usmí-
vat. Naučili jsme se pomáhat nezištně 
druhým a zároveň si té pomoci vážit. 
Naučili jsme se respektovat pravidla 
vzájemného soužití. Uvědomili jsme 
si, že jsme kapky v jednom moři. Snad 
na to nezapomeneme. Záleží jen na 
nás....

-vlakod-

Foto Antonín Bělonožník

Foto Antonín Bělonožník
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 Ani v tomto nouzovém stavu se 
život ve městě nezastavil. Ve Středisku 
volného času Tanvald zdejší dámy 
společně s dalšími pilně šijí roušky. 
Kousek od nich v Kamélii prodávají 
přes okénko jídla. 
Vedení města Tanvald neupustilo od 
realizace svých dříve naplánovaných 
záměrů v rozvoji města. Na nedalekém 
Šumburku kromě opravy kanálů v 
Raisově ulici započali se závěrečným 
přepojováním nově vybudovaného 
vodovodu. Pro děti zase vyrostl v 
zahradě pod parkem zbrusu nový dře-
věný pirátský koráb. 
Tanvald však není jenom Šumburk, 
takže na protilehlé Výšině došlo k závě-
rečným úpravám povrchu u zbourané 
části nákupního střediska, započala 
výstavba několika parkovacích míst v 
ulici U Lesíka a v dolní části sídliště 
vyrostlo nové dřevěné hřiště pro nej-
menší a naplno započala revitalizace 
zahrady MŠ Radniční.
Všichni mají náš upřímný obdiv a patří 
jim poděkování.
Fotografie poskytl Antonín Bělonožník.

-red-

Poděkování města Tanvald patří Vám všem

Dětské hřiště na Šumburku Výdejní okénko v Kamélii

Vodovod na Šumburku Úpravy u zbourané části bývalého nákupního střediska na Výšině

V SVČ pilně šijí roušky
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Glosa

Zápis do mateřské školy pro školní rok 
2020/2021

Ředitelství MŠ Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace
oznamuje zápis dětí do MŠ Tanvald bez přítomnosti dětí i zákonných 
zástupců.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s 
mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s 
koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k 
předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
Žádost o přijetí je potřeba doručit od 11. 5. do 13. 5. 2020 jedním 
z následujících způsobů:
1. datovou schránkou školy: hnxk2d4
2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen 
prostý email) mstanvald-reditelka@seznam.cz
3. poštou na adresu: Mateřská škola Tanvald, Radniční 540, 468 41 
Tanvald
4. osobní podání po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ: 602 562 881
VŠECHNY DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
•	 Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (spádová oblast Tanvald)
•	 Kopie rodného listu dítěte
•	 Čestné prohlášení k očkování + kopie očkovacího průkazu        
Tiskopis žádosti lze vyzvednout ve dnech od 20. 4. do 7. 5. 
2020 v některé z mateřských škol Tanvald nebo stáhnout na webových 
stránkách MŠ:        
•	 mstanvald-radnicni.estranky.cz
•	 mstanvalduskolky.estranky.cz
•	 mswolkerovatanvald.estranky.cz
Rozhodnutí o umístění dítěte se posuzuje podle stanovených kritérií 
zápisu.

 Korona-krize byla pro nás ještě před 
několika týdny něco zcela nepředsta-
vitelného a netušili jsme do jakých, až 
existenčních problémů se dostaneme. 
Byl vyhlášen nouzový stav, a i přes 
četná omezení naší osobní svobody, 
která do značné míry ovlivňují náš 
zaběhnutý životní způsob, se dosud 
podařilo zachovat klid a rozvahu. 
V rámci nouzového stavu byla jak ze 
strany státu, samosprávy-krajů, měst 
a obcí učiněna celá řada opatření 
v prvé řadě k ochraně zdraví a životů 
obyvatelstva, k zvládnutí krizové 
situace a zmírnění jejího dopadu na 
veřejný život. Ale již nyní je třeba udělat 
všechny možné kroky k omezení nega-
tivního dopadu na ekonomiku a navrátit 
se k odpovědné, ostražité realitě. A 
to se týká i hospodaření města. Dle 
prognóz dojde určitě k poklesu daňo-
vých příjmů města oproti na rok 2020 
rozpočtovaným částkám. Bude nutné 
udělat důkladnou analýzu rozpočtu 
města a následně upravit jak jeho 
příjmovou, tak výdajovou část. Město 
Tanvald v posledních letech hospoda-
řilo velmi dobře a má finanční rezervy, 
s kterými při uvážlivé místní politice je 
možno dopady zejména výpadku části 
sdílených daní bez větších důsledků na 
chod města překonat. 
I v Tanvaldu je na místě poděkovat 

lékařům, zdravotním sestrám, ošet-
řovatelkám a pečovatelkám, šičkám 
roušek, všem těm, kteří se podílejí na 
produkci a zásobování potravinami, 
v neposlední řadě prodavačkám a pro-
davačům v obchodech s potravinami a 
nezbytnými potřebami pro každodenní 
život za jejich vstřícnost a osobní nasa-
zení. Poděkování patří i všem ostat-
ním, kteří v tuto nelehkou dobu bojují 
proti koronaviru a pomáhají přečkat ve 
zdraví všem generacím občanů nejen 
Tanvaldu. 
Krize ukazuje, že mezilidské vztahy 
ještě nejsou tak zkažené a že v těžké 
době se i v Tanvaldu lidé dokáží 
semknout a vzájemně si pomoci. Kéž 
by to tak zůstalo i do budoucna. Nyní 
se ukazuje, jak malý význam mají 
„žabomyší“ sousedské půtky a spory 
na místní „politické scéně“ proti tomu, 
když jde opravdu do tuhého, o zdraví a 
životy občanů.

R. Seidel, tajemník MěÚ

Něco málo z mateřských škol

 Zápis do mateřských škol letos 
proběhne poněkud jinak, a to bez pří-
tomnosti dětí i rodičů ve dnech od 11. 5. 
do 13. 5. 2020. Podrobnosti o postupu 
zápisu k předškolnímu vzdělávání se 
dozvíte z plakátu.
Všechny školky města Tanvaldu mají 
omezený provoz. Ve třídách jsou děti 
v malém počtu. Dbáme na zvýšenou 
hygienu s používáním dezinfekčních 
prostředků a všichni zaměstnanci i děti 
nosí roušky.
I v této nelehké době se snažíme 
dětem zpříjemnit pobyt v MŠ různými 
aktivitami. Například velikonoční svátky 

jsme přivítali zasetím řeřichy a osení, 
děti si upekly velikonoční perníčky, 
vytvořily přáníčka, naučily se koledy a 
velikonoční písně a seznamovaly se 
se zvyky a tradicemi. S nedočkavostí 
hledaly také velikonočního zajíčka.
Chceme tímto způsobem pozdravit 
všechny děti, které jsou v této době 
doma a říci jim, že se všichni moc 
těšíme, až se znovu shledáme v plném 
počtu. 
Přejeme všem pevné zdraví.

Učitelky MŠ Tanvald

mailto:mstanvald-reditelka@seznam.cz
http://mstanvald-radnicni.estranky.cz/
http://mstanvalduskolky.estranky.cz/
http://mswolkerovatanvald.estranky.cz/


Tanvaldský zpravodaj    4

Tanvaldský zpravodaj / květen 2020Informace, školství

 Dvě stovky nových ochranných štítů 
pro pracovníky v tzv. první linii předali 
zástupci města Tanvald ředitelům 
Horského domu Hamrovák Čestmíru 
Skrbkovi a řediteli Nemocnice Tanvald 
Františku Očenášovi. 
Město Tanvald dlouhodobě spolupra-
cuje s Domovem důchodců ve Velkých 
Hamrech a rovněž tak Nemocnicí 
Tanvald, ve které má i svůj majetkový 
podíl. "Rozhodli jsme se proto zakoupit 
několik stovek ochranných štítů a obda-
rovat jimi ty, kteří je potřebují ke své 
každodenní práci. Logicky tak padla 
volba na naši nemocnici a hamrovský 
domov," sdělil nám starosta města 
Tanvald Vladimír Vyhnálek. „Velice si 
vážíme jejich práce a péče o pacienty 
a klienty v této nelehké době," dodal 
ještě.
I my se rádi přidáváme k poděkování 
všem, kteří pomáhají překonat toto 
nelehké období.

-red-

Podpora pracovníků
v první linii

ZŠ Horní Tanvald – Přípravná třída 
se povedla

 S květnovým sluníčkem se 
nám doba do letních prázdnin 
začíná zkracovat a už zanedlouho 
budeme hodnotit uplynulý školní 
rok a plánovat příští.
Přestože nám ten letošní neče-
kaně a nepříjemně přerušila 
virová epidemie, byl to – z mého 
pohledu – pro žáky naší přípravné 
třídy rok úspěšný. Začátek byl sice 
poněkud ,,drsnější“, a to vzhledem 
k plné kapacitě třídy (15 žáků), 
zcela chlapeckému obsazení a 
různé úrovni sociálních doved-
ností a mentálních schopností, 
ale po čase se třída zformovala 
do prima party. Kluci se chtěli učit 
novému, brzy si zvykli na různé 
pracovní činnosti, naučili se jak 
spolu vycházet, kdy je čas na 
hry a kdy přestat s legráckami a 
soustředěně pracovat – přivykli 
zkrátka školnímu režimu. Za těch 
několik měsíců se naučili hodně 
a zaslouží pochvalu. I když to 
nemohli předvést při zápisech 
do svých prvních tříd (vzhledem 
k situaci se letos zápisy konaly bez 
přítomnosti žáků i rodičů), věřím, 
že jim tento rok během prvních 
měsíců na ZŠ hodně pomůže. A to 

bylo naším cílem.
V příštím školním roce 2020 / 
2021 naše škola znovu otevírá pří-
pravnou třídu. My se opět budeme 
snažit vytvořit dětem příjemné 
a podnětné prostředí. Třídu, do 
které se budou těšit a kde získají 
své první zkušenosti se školou.

Mgr. Hana Svobodová, třídní učitelka

STAROSTA MĚSTA TANVALDU

Mgr. Vladimír Vyhnálek

zve veřejnost na

SETKÁNÍ SE

STAROSTOU
Pokud Vás zajímá aktuální dění ve městě, chcete se dozvědět
o probíhajících či plánovaných akcích, pak jste srdečně zváni:

Sídliště Výšina Scolarest  pondělí 11.5.2020

Žďár U Hanzlíčků  pátek   15.5.2020

Šumburk n/D Hasičárna  úterý   19.5.2020

Č. Šumburk Sokolovna  středa   20.5.2020

Horní Tanvald U Dubu  čtvrtek   21.5.2020

Šumburk n/D Penzion Světlá úterý   26.5.2020

V     případě  pokračujících  omezení  se  setkání
uskuteční před budovami za každého počasí.

Setkání začínají vždy v 18:00

Ochranné štíty pro Domov důchodců „Hamrovák“. 
Foto Antonín Bělonožník
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 Novodobé dějiny mají mnoho histo-
rických mezníků, jedním z nich bude 
bez pochyby koronavirová pandemie. 
A jak se liší či bude lišit doba před koro-
navirem, během něho a po jeho skon-
čení v českých školách? V dobách před 
pandemií jsme nabádali děti k pohybu, 
stěžovali si, že tráví mnoho hodin u 
počítačů, nechtějí se hýbat, cvičit o 
hodinách tělocviku, což má nedozírné 
následky na jejich tělesnou schránku 
a na naše zdravotnictví. V současné 
době bychom se v domácím školství 
bez počítačů bohužel neobešli. V tuto 
chvíli se na děti nemůžeme zlobit. A 
co bude, až se nám jednou podaří 
vrátit do škol? Doufejme, že klasická 
výuka s osobním kontaktem žáků a 
učitelů, s možným využitím moderních 
technologií. Člověk je tvor společen-
ský, potřebuje kolem sebe kamarády,  
komunikovat osobně „na živo“, umět 
se vyjadřovat. To nám ani ta nejlepší 
technika neumožní. A ještě jeden pod-
statný rozdíl. Před koronavirem se děti 
i učitelé těšili na prázdniny, v současné 
době se nemůžou dočkat, kdy už zase 
půjdou do školy. 

Na fotografiích je typický obrázek 
těchto dnů v domácnostech žáků, 
nejen tanvaldské sportovky.

Jana Tůmová

 Velikonoce se dají dodržovat i v době 
netradiční. V rámci výtvarné výchovy 
se měli šesťáci a sedmáci pochlubit 
svými velikonočními výtvory. Sešla se 
mi celá řada krásných a nápaditých 
fotografií kraslic tvořených rozmanitými 

výtvarnými i jinými technikami. Barvení 
vším možným, klasickými barvami, 
cibulovými listy, kurkumou, zdobené 
voskovkami, kytičkami v punčoše nebo 
s napletenými čepkami, však posuďte 
sami. Kluci se zase poprali s pletením 

pomlázek. Ač to stálo určitě spoustu 
trpělivosti, pár hezkých pomlázek se 
ke mně dostalo. Dlouholeté krásné 
velikonoční zvyky a tradice nám 
přece nezničí ani takováto pandemie, 
naopak, musíme je  předávat dalším 

generacím. Všem, kteří se pochlubili 
a fotky poslali, moc děkuji. Věřím, že i 
ostatní se oddávali velikonočním zvyk-
lostem v rámci současných možností.

Jana Tůmová

Velikonoční zvyky na sportovce

Sportovka ve víru koronavíru

Kraslice Čepičky pro kraslice od Terezky Kraslice Valči Kraslice Zuzky

Učíme se i o Velikonocích Šikovná Zuzka šije roušky

Pedagogové to nemají jednoduché
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 
dne 18.03.2020dne 18.03.2020

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 
dne 01.04.2020dne 01.04.2020

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

*RM rozhodla na základě vydaného a 
zveřejněného záměru pronajmout část 
pozemkové parcely č. 328/66 (ostatní 
plocha) o výměře 111 m2 v katastrálním 
území Tanvald za účelem zřízení zahrádky 
od 01. 04. 2020 na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve 
výši 6,00 Kč/m2/rok  paní I. 
*RM schvaluje smlouvu o dílo č. 01/2020 
uzavřenou mezi městem Tanvald a Ing. 
Lukášem Michkem, IČ: 76550982, Poštovní 
615, 468 61 Desná na vypracování 
projektové dokumentace na rekonstrukci 
objektu ZUŠ č.p. 301, ul. Komenského, 
Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM souhlasí s umístěním stavby 
optické sítě na pozemcích ve vlastnictví 
města pozemkových parcelách č. 1998, 
č. 1966/2, č. 1829/2, č. 144/3, č. 143/2, 
č. 143/1, č. 147/1,  č. 147/8, č. 147/6, č. 
147/3 vše v katastrálním území Tanvald, 
dle požadavku firmy OPTOMONT a.s., se 
sídlem U Kapliček 6/34, Praha 8.
*RM schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene služebnosti ve 
prospěch firmy T-mobile Czech Republic 
a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 
4 týkající se vybudování komunikační 
sítě, která bude podzemní stavbou pod 
označením „INS FTTH CZ 49034 Tanvald 
– etapa 3“  na části pozemkových parcel 
č. 1998, č. 1966/2, č. 1829/2, č. 144/3, 
č. 143/2, č. 143/1, č. 147/1, č. 147/8, č. 
147/6 a č. 147/3, vše v katastrálním území 
Tanvald.
2/  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení služebnosti mezi městem Tanvald 
a firmou T-mobile Czech Republic a.s., 
se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4 
podle předloženého návrhu, týkající se 
vybudování komunikační sítě, která bude 
podzemní stavbou pod označením „INS 
FTTH CZ 49034 Tanvald – etapa 3“.
*RM rozhodla uvolnit finanční 
prostředky na zajištění dokončení opravy 
vzduchotechnické jednotky v objektu 
sportovní haly č.p. 588, ul. U Stadionu, 
Tanvald a rozhodla provést rozpočtové 
opatření č. 14/2020: 
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH 
VĚCÍ         
+ 2.395 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                    
  - 2.395 Kč 
*RM jako zřizovatel schvaluje Základní 
škole Tanvald, Sportovní 576, Tanvald 
podání žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu  Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR, Operační program potravinové 
a materiální pomoci, výzva č. 30_20_010 
- Potravinová pomoc dětem v Libereckém 
kraji 6. Doba realizace projektu od 01. 09. 
2020 do 30. 06.2021.
*RM schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě mezi obcí Albrechtice v Jizerských 
horách a městem Tanvald o zabezpečení 
provedení zápisů údajů do informačního 

systému územní identifikace, adres a 
nemovitostí podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje:
a) v souladu s ustanoveními vyhlášky 
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek, v platném 
znění, roční účetní závěrku a výsledek 
hospodaření za rok 2019
1) Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, 
příspěvková organizace – zisk 814,99 Kč
2) Základní školy Tanvald, Sportovní 576, 
příspěvková organizace – zisk 61.152,03 
Kč
3) Masarykovy základní školy a Obchodní 
akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková 
organizace – zisk 37.629,59 Kč
4) Střediska volného času Tanvald, 
příspěvková organizace – zisk 135.125,42 
Kč
5) Základní umělecké školy Tanvald, 
příspěvková organizace – zisk 21.112,76 
Kč.
b) schvaluje:
1/ příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Tanvald, U Školky 579 příděl 
hospodářského výsledku v plné výši do 
rezervního fondu organizace; 
2/ příspěvkové organizaci Masarykova 
základní škola a Obchodní akademie 
Tanvald, Školní 416 příděl hospodářského 
výsledku v plné výši do rezervního fondu 
organizace; 
3/ příspěvkové organizaci Základní 
škola Tanvald, Sportovní 576 příděl 
hospodářského výsledku  v plné výši do 
rezervního fondu organizace;
4/ příspěvkové organizaci Středisko 
volného času Tanvald příděl hospodářského 
výsledku v plné výši do rezervního fondu 
organizace; 
5/ příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Tanvald příděl 
hospodářského výsledku v plné výši do 
rezervního fondu organizace. 
*RM:
1/ schvaluje poskytnutí peněžitého daru 
z rozpočtu města Tanvald Nadaci Ivana 
Dejmala pro ochranu přírody, Liberec ve 
výši 3.000 Kč;
2/  rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 15/2020:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
nerozdělené dotace a dary    
  - 3.000 Kč
dar Nadace Ivana Dejmala pro ochranu 
přírody, Liberec   3.000 Kč
3/ schvaluje Darovací smlouvu č. 34/2020 
mezi městem Tanvald a Nadací Ivana 
Dejmala pro ochranu přírody, Liberec dle 
předloženého návrhu.
*RM projednala návrh ředitelky Mateřské 
školy Tanvald, U Školky 579 na omezení 
provozu mateřské školy v měsíci červenci 
a srpnu 2020 bez připomínek.

*RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IP-12-4000625/
VB/1 mezi městem Tanvald a firmou ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV – Podmokly podle předloženého 
návrhu, týkající se stavby kabelového 
vedení NN na části pozemkových parcel č. 
375/119 a č. 375/124 v katastrálním území 
Tanvald.

*RM schvaluje nájemní smlouvu mezi 
městem Tanvald a paní M.I. týkající se 
pronájmu části pozemkové parcely č. 
328/66 (ostatní plocha) o výměře 111 m2 
v katastrálním území Tanvald za účelem 
zřízení zahrádky od 01.04.2020.
*RM vydává záměr na pronájem části 

pozemkové parcely č. 328/66 (ostatní 
plocha)o výměře 80 m2 v katastrálním 
území Tanvald paní B.Š. za účelem zřízení 
zahrádky.
*RM souhlasí s umístěním stavby zemní 
kabelové přípojky NN – IP -12-4010484  
na pozemku ve vlastnictví města Tanvald, 
pozemkové parcele č. 1873 v k.ú Tanvald, 
dle požadavku firmy ČEZ Distribuce a.s., 
Teplická 874/8, Děčín IV.
*RM schvaluje Smlouvu o propagaci mezi 
městem Tanvald a  společností MEDIA  
Contact rozhlasová a televizní agentura 
spol. s r.o., se sídlem Na Okruhu 872/10, 
Liberec dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o pronájmu HDPE trubky 
č. 49034/NS1/FTTH-000/2020 mezi firmou 
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem 
Tomíčková 2144/1, Praha 4 a městem 
Tanvald podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje dohodu o zániku 
předkupního práva jako práva věcného 
mezi městem Tanvald a panem D.K. podle 
předloženého návrhu, týkající se bytové 
jednotky č. 528/3 v budově Tanvald, 
čp. 525, 526, 527, 528 na parcele  st. č. 
748/2, včetně spoluvlastnického podílu 
546/20241 na společných částech budovy 
Tanvald, č.p. 525, 526, 527, 528  postavené  
na  parcele st. č. 748/2 a na parcele st. č. 
748/2, vše v katastrálním území Tanvald.

*RM rozhodla v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění 
schválit příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Tanvald, U Školky 579 použití fondu 
investic takto: ve výši do 80.000 na pořízení 
zahradního domku do MŠ Wolkerova.
*RM bere na vědomí výši daně z příjmu 
právnických osob za město a rozhodla 
provést rozpočtové opatření č. 16/2020:
DAŇOVÉ PŘÍJMY + 2.292.160 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ + 2.292.160 Kč
*RM rozhodla s projektem Česko – 
polská Hřebenovka – západní část 
v rámci dotační výzvy č. 25, výzva pro 
individuální projekty Prioritní osa 2 – 
program INTERREG V-A-ČR – Polsko 
nepokračovat. 
*RM z důvodu usnesení vlády ČR ze dne 
23.03.2020 č. 274, o přijetí krizového 
opatření, ruší zasedání zastupitelstva 
města dne 22. 04.2020.

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

 Šumburk nad Desnou byl dříve 
samostatnou obcí, městysem i městem. 
Dnes je integrální součástí Tanvaldu 
rozkládající se na levém břehu řeky 
Desné ve východní části města. Roku 
1906 byl Šumburk nad Desnou pový-
šen na městys. Roku 1925 byl povýšen 
na město, a to zřejmě díky zájmu vlády 
ČSR podpořit rozvoj jediného města na 
Tanvaldsku s početnějším českým oby-
vatelstvem. Roku 1942 byl nařízením 
německých říšských úřadů Šumburk 
nad Desnou připojen k Tanvaldu s 
výjimkou Svárova, který byl připojen 
k Velkým Hamrům. Oficiálně se tak 
stalo až po skončení II. světové války. 
Poloha obou obcí a později měst, jejich 
rozvoj a vzájemná závislost nepo-
chybně předurčovaly jejich sloučení. Z 
důvodu osobních a skupinových zájmů 
a přehnaného lokálního patriotismu 
však předešlé snahy o sloučení, které 

sahají až do druhé poloviny 19. století, 
byly vždy neúspěšné. Až do roku 1957 
užívalo vedení města dlouhý, neprak-
tický název „Tanvald-Šumburk nad 
Desnou“, který nebyl úředně schválen 
a byl nadřízenými orgány považován 
za nesprávný. V té době bylo měst-
skému národnímu výboru (MěNV) 
doporučeno požádat prostřednictvím 
okresu a kraje ministerstvo vnitra o 
kratší název „Tanvald“. Rada MěNV 
tomuto v podstatě příkazu v říjnu 1957 
údajně rezignovaně vyhověla a město 
od té doby nese pojmenování Tanvald. 
Jméno města Šumburk nad Desnou 
v roce 1957 definitivně zmizelo ze 
stránek oficiálních přehledů i statistik 
veřejné správy. Šumburk nad Desnou 
se stal pouhou tanvaldskou místní 
částí. 

R. Seidel

Šumburk nad Desnou nebyl 
vždy jen pouhou místní částí
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V květnu 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!)

Olga Ryglová 

Pavel Lufinka

Miroslav Rydval

Jaromír Jirák

Helena Opočenská

Josef Vaníček

Rudolf Švec

Marta Ježková

Josef Růta

Ivo Jarý 

Jan Horák

Květoslava Veszelková

Jaroslava Soldátová

Marcela Bergerová

Lubomír Soukup

Jana Daníčková

Drahomíra Pekařová 

Helena Benköová

Alžběta Hučková

Ivan Lorenc

Zpráva pro jubilanty 
Komise pro občanské záležitosti ozna-
muje všem jubilantům, že dárek od 
města k jejich životnímu jubileu obdrží 
dodatečně po skončení platnosti mimo-
řádných opatření k pohybu obyvatel.
Děkujeme za pochopení

Anna Lišková, předsedkyně KPOZ MěÚ Tanvald

INZERCE

 
Květnové dění v RC Maják TanvaldKvětnové dění v RC Maják Tanvald

Programovou nabídku najdete na www.centrumajak.cz,
Facebook: Rodinné centrum Maják, Tanvald
Současná situace způsobená koronavirem a nouzový stav se dotýká úplně každého z nás. Naše centrum 
je v běžném provozu postaveno na setkávání komunity lidí, navštěvují ho především rodiče malých a vět-
ších dětí, ale i senioři, žáci a ženy cvičenky. Nyní jsme museli běžné programy zrušit. Nebyla jarní burza, 
velikonoční dílny, čarodějnický průvod a jiné.
Besedy, masáže miminek, rekvalifikační kurz, setkávání pěstounů a další akce přesouváme na jiné termíny. Tento rok 
pravděpodobně nezvládneme dětem popřát k jejich mezinárodnímu dni akcí Cesta lesem pohádek, alespoň ne v tradič-
ním termínu. Věříme a doufáme, že bude možné o prázdninách uskutečnit alespoň letní příměstské tábory.
Herna, dílnička a učebny v Majáčku zejí prázdnotou. Co tedy nyní děláme?
• Zůstáváme s naší komunitou nadále ve spojení prostřednictvím e-mailu, webu a facebooku. Tam rodiny informujeme o 
možných formách pomoci, pokud se v souvislosti s koronavirem a karanténou ocitnou v nelehké životní situaci. Dáváme 
tipy na trávení volného času. 
• Některé plánované akce, na které nedošlo v Majáku živě, se nám podařilo zajistit díky online podpoře, a to například 
přednášku lektora vědomé komunikace Zdeňka Oklešťka na téma „Sebevědomí dětí“ a seznámení s metodou Access 
Bars. 
• Nabízíme online nebo telefonické setkání, kontakt: Libuška 774 825 085, Zuzka 605 757 771. Volejte, ptejte se, sdílejte 
s námi vaše starosti i radosti. 
• Předškolní příprava a doučování funguje v některých případech online či jinou vzdálenou podporou.
• Připravujeme se na lepší časy a v centru proběhl velký jarní úklid. Omyli jsme a vydezinfikovali hračky kostičku po kos-
tičce.
• Doháníme resty, věnujeme se činnostem, které byly za běžného provozu trochu opomíjené, dáváme například dohroma-
dy databázi knih nebo se věnujeme sebevzdělávání, seznamujeme se s novými technologiemi a možnostmi práce online 
(např. mailingový program, videokonference apod.).
PÉČE O PĚSTOUNSKÉ RODINY v MDC Maják, 
klíčová pracovnice: Bc. Andrea Josífková, tel. 739 080 722pondělí, čtvrtek 8:30 – 11:00 hod.

MAJÁK PRO MARUŠKU VOTRUBOVOU
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 prodejně 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.
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Středisko volného času Tanvald v dubnu 2020Středisko volného času Tanvald v dubnu 2020
Akce SVČ Tanvald v květnu 2020:
V březnu a dubnu se v SVČ Tanvald šily po tři týdny roušky. Švadlenky 
byly z řad pracovnic SVČ Tanvald, učitelek, vychovatelek a asistentek ze 
ZŠ Masarykova a Sportovní, ale našly se i další dobrovolnice, které šily 
doma. Ušili jsme cca 6000 ks roušek, které jsme rozdali mnoha občanům 
Tanvaldu a organizacím, které je potřebovaly: Sociální služby Tanvald, 
sdružení Drak, městská a státní policie, Město Tanvald, lékárny, pošta, 
Město Velké Hamry, Domov důchodců Velké Hamry, Naděje Jablonec nad 
Nisou, nemocnice Liberec, G-centrum Tábor. Děkujeme všem, kteří se na 
této bohulibé činnosti podíleli, všem dárcům za materiál na šití a panu 
Přiklopilovi za nařezání látek.
Vláda ČR předběžně rozhodla o možnosti obnovit činnost Středisek volné-
ho času od 25.5. Pokud se na tom nic nezmění, začneme s činností někte-
rých kroužků v týdnu od 25.5. a pokračovali bychom ještě do 19.6.2020.
Letní příměstské a pobytové tábory by se dle předběžného rozhodnutí Vlá-
dy ČR měly také konat, proto můžete své děti přihlašovat přes Klientské 
centrum na www.svctanvald.cz.
Na našem webu a Facebooku můžete také sledovat on-line výtvarné tvo-
ření, kterého se můžete zúčastnit.

L.K.

 Současná situace nás všechny, 
děti, rodiče a učitele, přivedla před 
nelehký úkol: pokračovat dále ve vzdě-
lávání, které bylo nečekaně přerušeno 
způsobem, který ani starší generace 
nepamatuje. Počáteční euforie dětí z 
toho, že se jim protáhnou jarní prázd-
niny, brzy přešla. „Pro mě je dobré, že 
nemusím ráno brzy vstávat a těší mě, 
že trávíme více času spolu. Více věcí je 
nepříjemných – nevidím své kamarády, 
dospělé sourozence, babičky a dědu, 
moc se mi po nich stýská,“ říká Eliška 
Borovská ze čtvrté třídy. 
 Prvotní chaos jak a co se učit, stejně 
jako kdy a přes jaká média komuniko-
vat, se v poměrně krátké době ustálil 
na jednotné komunikaci přes program 
Microsoft Teams v Office 365. Za to 
patří velké díky všem dětem, které se 
zajímaly, třeba i volaly o pomoc. Na 
telefonu byli stále tři učitelé, kteří sle-
dovali webináře, předávali informace 
a kdykoli ochotně navedli, jak Teamsy 
nainstalovat do počítače nebo telefonu 
a jak v nich pracovat. Obrovské podě-
kování patří také rodičům, kteří pomohli 
hlavně těm nejmenším s přihlášením 
dětí a s počáteční obsluhou. 
 Samozřejmě víme, že některé 
rodiny nemají doma například tablet, a 
uvědomujeme si, že ani pro rodiče není 
současná situace jednoduchá. Často 
pracují z domova v rámci home office 
a počítač potřebují jako zdroj obživy. 
Proto jsme umožnili vypůjčit si školní 
tablety domů, také komunikujeme s 
rodiči emaily či předáváme úkoly vytiš-
těné ve škole. 

 Protože také víme, že učit se v 
domácím prostředí bez třídního kolek-
tivu může být náročné, vytvořili jsme 
plakátek Jak se učit doma. Ten shrnul 
přehledně alespoň základní kroky 
vedoucí k úspěchu. Doporučujeme 
například nezapomínat na denní řád 
a přestávky, najít si klidné místo pro 
učení, procvičovat paměť a nebát se 
požádat o pomoc. 
 V nastalé situaci se snažíme hledat 
také pozitiva. Posouváme se velkými 
kroky kupředu, a to hlavně v oblasti 
digitální gramotnosti a komunikace. Ve 
škole vznikaly učící se skupinky, kdy si 
učitelé navzájem předávali nové zkuše-
nosti a nové nápady, jak výuku zpestřit. 
„Opravdu smekám klobouk před všemi 
dětmi, rodiči i učiteli, kteří on-line 
výuku vzali do rukou zodpovědně. To, 
s čím bychom se seznamovali krok po 
krůčku, najednou muselo nastat ze dne 
na den. Přišla doba komunikace přes 
média, kdy je obtížnější naladění se 
na lidi, se kterými komunikujeme,“ říká 
ředitelka školy Jana Duňková. 
 Sice se nám stýská po kamarádech, 
ale prostředí Teams nám umožňuje 
vídat se alespoň na dálku. „Několikrát 
týdně se scházíme na on-line hodi-
nách, kde procvičujeme učivo, ale také 
si povídáme o všem možném,“ pochva-
luje si Milena Šostková. 
 I při běžné výuce motivujeme naše 
žáky k samostatnosti a zodpovědnosti 
za své vzdělávání, protože se jedná o 
vlastnosti, které do jisté míry ovlivňují 

Vzdělávání na Masaryčce 
v době „koronaprázdnin“ 

kvalitu budoucího života. Současná 
situace rozvíjí tyto kompetence 
mnohem výrazněji. „Je bezva, že před-
měty a přestávku si volím sám. Jsem 
rád, že máme on-line učení,“ pochva-
luje si Jéňa Zuzánek ze čtvrté třídy, 
na druhou stranu dodává: „Nemůže 
za námi ale přijet na Velikonoce teta 
z Německa, babička a děda. Budu 
moc rád, až Covid-19 odejde a my se 
všichni setkáme.“ Také podporujeme 
formativní hodnocení. Jsme rádi za 
jakoukoli zpětnou vazbu k domácímu 
vzdělávání. 
 V médiích často slýcháme slovo 
koronaprázdniny. Ač jsme doma, 
nezahálíme. Snažíme se klást důraz 
na opakování látky a praktické úkoly. 
„Pracujeme na projektu Lidské tělo, 
stavíme kostry z přírodnin, vytváříme 
nebo kreslíme lidské orgány. Také 
jsme vyráběli vlastní metr, kterým jsme 
měřili svůj pokoj, výšky členů rodiny, 
a s výsledky měření pracovali dále,“ 
potvrzuje Hana Votočková z našeho 
Trojlístku. 
 I na druhém stupni se snažíme 
věnovat praktickým činnostem. 
Zjišťujeme tvrdost vody v místě našeho 
bydliště, vytváříme hlavolamy a řešíme 
hádanky či píšeme dopisy. K rozvoji 
cizích jazyků doporučujeme zhléd-
nout film či seriál v originálním znění 

s titulky. K procvičování pravopisu 
využíváme zábavné on-line programy. 
Protože teď trávíme více času se svými 
blízkými, pomáháme jim v domácnosti. 
Měli jsme za úkol vyluxovat celý byt a 
stopovat si, kolik času nám to zabere. 
Následně jsme s těmito časovými údaji 
pracovali dále, abychom zjistili, kolik 
času věnujeme luxování ročně. Také 
našim blízkým připravujeme mňamky, 
abychom je potěšili. Je prima vědět, že 
táhneme za jeden provaz. 

Monika Šrýtrová

Učíme se z domova

Učíme se z domova

Děti pomáhají i s domácími pracemi



Tanvaldský zpravodaj    9

Tanvaldský zpravodaj / květen 2020 Informace, školství

 Vážení čtenáři, už jste někdy psali 
pro někoho, kdo to bude číst za měsíc, 
a situace se mění den co den?
Dny ubíhají a víme o sobě hlavně to, že 
jsme soudržní a překonáme to. Každý 
další den je o den blíž k závěru. Ale jak 
to zvládáme denně? Mnozí chodíte do 
práce, mnozí pracujete z domu. I my a 
tak vás chceme nechat nahlédnout do 
chodu Gymnázia a OA v Tanvaldě.
Začátkem března jsme se i my po 
jiných školách v republice těšili na jarní 
prázdniny a nadšeně je nastoupili.
Pro mnohé skončily hned v úterý 10.3. I 
vedení školy zrušilo dovolenou a vrátilo 
se do kanceláře, další dny se už ozývali 
maturanti, jak to bude s nimi, a začaly 
maily, kterých dnes jsou tisíce. Ve 
čtvrtek a pátek už chodili do sborovny 
mnozí kolegové, začaly odborné rady, 
jak se šijí roušky. A šiček přibývalo 
a brzy se název roušky změnil na 
ropušky a okruh potřebných se zajišťo-
val den co den větší a větší.  To byla 
a je ale i vaše každodenní činnost, 
tak zpět jen k výuce. Vedení školy nás 
opakovaně informovalo pomocí SMS 
i maily o dalším postupu. Po jarních 
prázdninách, které vlastně nebyly, jsme 
se sešli 16. a 17.3. na poradu a počíta-
čové školení pro přechod na výuku on 
line. Jako jedna typická třída – nadaní 
i méně, ale všichni s úsilím zvládnout 
trpělivé vysvětlování pana učitele, 
jak na to. Classroomgoogle.com byl 
vybrán z více možností. Podařilo se, 
měli jsme doma procvičovat a v pátek 
20.3. oficiálně zadat poprvé úkoly. 
Protože jsme je ale cvičně zadávali i při 
školení, a ne vždy vymazali, začalo se 
ozývat hodně žáků už v úterý a další 
dny. Vypracované úkoly, doplňující 
dotazy. A jak to bylo a je u vás doma, 
víte vy sami. Vaše děti mají životní lekci 
dospívání, samostatnosti a kurz IKT 
v reálu. A zvládají a posílají komentáře 
a vznikají i jiné pohledy vyučujících 
na děti a naopak. Zakazované mobily 
a počítače jsou nutné a pomáhají. Na 
jednu stranu prožíváme něco jako 
Sci-Fi, svět za epidemie, kdy nemů-
žeme otočit na poslední stránku nebo 
zatleskat klanícím se hercům a napsat 
hodnotící článek na web školy, nebo 
sem do Zpravodaje. Na druhou stranu 
tvoříme realistický vývojový příběh, kde 
jsou různí hrdinové – snažící se víc či 
míň, pracovití i vysvětlující, proč to či 
ono nejde, hledající schopnosti v sobě 
nebo obviňující okolnosti. Nihil novi 
sub sole - Nic nového pod sluncem. 
Ale skutečně máme jako kantoři dobrý 
pocit při vyklikávání každého dalšího 
úkolu a jeho pročítání. Samostatný? 
Jednoduše převzaté řešení odjinud? 
S chybami? Na vyšší úrovni?
Ano, před celou třídou to stačilo oko-
mentovat najednou, sebrané písemky 
a testíky tolik práce a času nezabraly, 
ale tento epidemií vnucený systém má 
spoustu předností. Jak pro zvládání on 
line výuky a zapojení všech, tak pro 
rozvoj i vyučujících, žáků, vás rodičů – 
také v různých směrech.
My zadáváme v pátek úkoly pro různé 
předměty, žáci je zpracovávají během 
celého týdne a my jednotlivě kontro-
lujeme, komentujeme. Na každého 

žáka k 8-10 kliknutí, pročtení, oprava, 
komentář, body a další žák. A hned 
druhý týden jsme už měli telefonickou 
kontrolu nadřízených. Na něčeho, co 
dobře běží.
Mnohé instituce, které tvoří materiály 
pro školy, je začaly zdarma zpřístupňo-
vat on line.
A i kolegové na každé zadávání úkolů 
vytvářejí nejrůznější materiály a otázky 
a podklady v různých formátech, 
prezentacích, pracují s fotoaparátem 
a vkládají výsledek do příloh. Pak to 
otvírají vaše děti, často asi za vaší 
přítomnosti.
To je výuka. Ale, i přes prázdné třídy, se 
pracuje dál. Kancelář den co den od 07 
do 16 a někdy déle, nejrůznější běžné 
úkoly i nečekané.
Rodiče budoucích žáků nosí v rouš-
kách přihlášky. A dělají stopy. Před jar-
ními prázdninami totiž bylo dohodnuto 
vymalování dvou učeben. A teď se pro 
uzavření škol pro studenty využívá čas 
a malují se další třídy i chodba. Vytváří 
se společenská místnost pro výuku ve 
formě přednášek, besed nebo jen pro 
volnou hodinu, kam si žáci zajdou pose-
dět. Modernizuje se knihovna. Vznikají 
a často se hned realizují různá zlepšení 
pro výuku, až to situace dovolí.
A jsme v kontaktu s městem Tanvald. 
Vedení školy a pan starosta Vyhnálek 
se domlouvají, jak pomáhat i mimo 
školu. A nečekáme jen na pokyny. 
Mnozí z nás nakupují pro seniory a další 
potřebné, vaří a nosí jídlo, šijí roušky a 
přidávají mnohé další aktivity, kterými 
se nechválí, nezveřejňují je. Udržují 
kontakt s mnohými – v této době aspoň 
telefonáty, maily, skypováním.
Situaci prožíváme všichni, ale ne stejně, 
pomáhá nám aktivita, pochopení, 
vypovídání se, odvedení pozornosti od 
nekonečných záporných zpráv, jejich 
vnímání a třídění. Fungující mezilidské 
vztahy jsou stejně důležité jako dobré 
zdraví a péče o nemocné.
Když toto dočítáte, víme už víc o světě, 
který se musí znovu postavit na nohy.

EHT

E-knihy v knihovně Už je „po“?
 Minulý měsíc jsme obdrželi nabídku 
z firmy LANius s.r.o. k zpřístupnění 
volných e-knih od Městské knihovny 
Praha a volných e-knih a videí ze 
serveru eknihy.tritius.cz, kterou jsme 
využili.
Nově tedy v on-line katalogu můžete 
vyhledávat tituly v elektronické podobě. 
Pokud je tento titul v nabídce jmenova-
ných, ukáže se na našem katalogu a po 
jeho odkliknuti stačí zadat ,,Získat“ a již 
můžete knihu číst buď rovnou on-line 
nebo si ji stáhnout ve formátu  PDF. 

Tato služba je bezplatná a dostupná 
všem.
Rovněž také pro vás připravujeme mož-
nost výpůjček e-knih pro naše regis-
trované čtenáře od firmy Palmknihy 
- eReading s.r.o. Až bude tato služba 
zpřístupněna, dáme čtenářům vědět 
prostřednictvím emailu a zveřejněním 
info na našich web. stránkách. Tato 
služba je bezplatná pro registrované 
čtenáře.

V.S.

Děti z Mateřské školky Šumburk namalovaly pro babičky a dědečky z obou domů pro seniory alespoň přáníčka, 
když je nemohly navštívit a popřát jim osobně.
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 Jizerky jsou o atmosféře. Není to 
místo o jednom monopolním subjektu, 
na který čekají řady turistů. Jde o každý 
kámen, skálu nebo strom, který dohro-
mady tvoří jeden celek. Jizerské hory 
mají Genius loci v atmosféře, která tam 
panuje, když nikoho nepotkáte. Mlha, 
sem tam sluníčko, miliony stromů, 
žulové skály tvrdé jako dřívější život 
sklářů v horách a ticho. Ticho a klid v 
přelidněném světě je největší luxus, 
který si přeje jak pražský vysoce posta-
vený manažer, tak dělník z fabriky. 
Základem logotypu je strom vytvořený 
z písmena „J”. Není to jen tak obyčejný 
strom. Svým zakončením napovídá, že 
vyrůstá na skále v drsných podmínkách 
jako kleč. Spojuje v sobě žulové skály 
a nekonečné lesy, stavební kameny 
Jizerek. Svým zakončením řezu mini-
malisticky odkazuje na turistické uka-
zatele, které ukazují směr, stejně jako 
web s projektem, jenž logotyp zaštiťuje. 
Další asociací, kterou zakončení litery 
„J” vzbuzuje, je deštník – drobný odkaz 
na typické počasí pro kraj a zároveň 
zázemí a ochranu proti němu. Smrk 
je zároveň v současnosti nejtypičtější 
dřevinou a jménem nejvyšší hory na 
české straně. Koruna stromu vychází 
ze stopy typické pro bruslení na běž-
kách a také ze stopy pláště horského 
kola vycházející z typických sportů pro 
zdejší místo. 
Ticho, klid a samotu však nejvíce 
reprezentují mezery mezi jednotlivými 

písmeny na šířku znaku, které vyvolá-
vají právě pocit klidu, ticha a luxusu. To 
je největší vývozní artikl, jenž mohou 
Jizerky nabídnout celoročně, a nejen 
o Jizerské padesátce. Jde tak naproti 
trendu celoročního udržitelného roz-
voje mimo nárazové akce, a může tak 
stabilizovat cestovní ruch na všechna 
roční období.
Familierní označení „Jizerky” má větší 
potenciál, aby se s ním návštěvníci 
ztotožnili. Jizerky se tak stanou pro 
návštěvníky osobnějším místem, kde si 
odpočinou a budou se tam rádi vracet. 
Reflektuje to i přítomnost malých ves-
niček v podhůří hor sestavených z chat 
a penziónů.
Logo vytvořilo studio STROY

Jiří Hořavka

Jizerky mají nové logo!
 V rámci uvolňování korona-
virových opatření se na našem 
Městském stadionu v Tanvaldě 
mohlo začít v úterý 7. dubna 
konečně sportovat. Při dodržování 
všech bezpečnostních pravidel se 
na in line dráze nadšeně prohá-
něli bruslaři, na běžeckém oválu 
radostně kroužili běžci a skejťáci 

se konečně mohli z ulic přesunout 
do skejtparků. Výborné podmínky 
pro sportování v Tanvaldě využilo 
v krásných slunečných dnech 
obrovské množství občanů všech 
generací našeho města.

 
Jana Tůmová

Městský stadion opět ožil

Základní umělecká škola Tanvald
 Stejně jako všech ostatních, i naší 
školy se plně dotkla těžká situace souvi-
sející s epidemií COVID - 19, kdy dveře 
školy zůstaly pro naše žáky na dlouhou 
dobu zavřené. Hned od prvního týdne 
jsme se snažili vypořádat s tím, co nám 
situace přinesla. Jedinou možností, jak i 
nadále děti vyučovat, je distanční výuka.
V tuto chvíli se již většina žáků indivi-
duální výuky hudebního oboru vyučuje 
pomocí aplikací Whatsapp, Google 
Meet, Messenger, Viber, Skype apod. 
Někteří žáci posílají svým vyučujícím 
nahrávky a videa ke kontrole. Zpočátku 
nebyla domluva o způsobu spojení 
jednoduchá, ale nakonec se tento, pro 
hudebníky neobvyklý, způsob výuky 
rozběhl velice rychle.
Aby nezaháleli výtvarníci, mailem jim 
každý týden přijde zadání práce. Své 

výtvory děti nafotí a pošlou paní učitelce. 
Až se dveře školy otevřou, uspořádáme 
z těchto "domácích úkolů" výstavu.
Zapojili jsme i tanečníky. Nejprve dostali 
za úkol vytvořit vlastní choreografii na 
oblíbenou písničku a následně natočit 
video a poslat paní učitelce. V tuto chvíli 
se již chystají úkoly k rozhýbání těla - 
videa pro jednotlivé věkové skupiny, 
podle kterých budou moci naši tanečníci 
trénovat.
Kromě přípravy a realizace distanční 
výuky jsme se zapojili i k šití roušek. 
Z učebny výtvarného oboru se stala 
provizorní šicí dílna. Někteří učitelé 
šijí, někteří látku stříhají a rozváží ušité 
roušky, kam je třeba. Kromě látkových 
jsme ušili i spoustu roušek z materi-
álu, který nám dodává nemocnice v 
Tanvaldě. Stovky roušek od nás dostala 

např. Nemocnice Tanvald, Centrum 
doléčování a rehabilitace v Tanvaldě, 
Nemocnice Jablonec nad Nisou, 
Domov důchodců Velké Hamry i řada 
jednotlivců.
Je to spousta hodin navíc, nad rámec 
svých běžných povinnosti, které 
rouškám učitelé i ostatní zaměstnanci 
věnovali a stále ještě věnují. Za to jim 
patří velké poděkování.
Jak se říká - všechno zlé je pro něco 
dobré. Díky této výjimečné situaci jsme 
se spoustu věcí naučili, byli jsme donu-
ceni pracovat jinak, jiným způsobem, 
pomocí moderních technologií. Velice 
mne těší, s jakou poctivostí, kreativitou 
a snahou přistoupili vyučující k dis-
tanční výuce. Vážím si přístupu rodičů, 
kteří jsou nám v tomto způsobu výuky 
oporou, často jsou u výuky přítomni a 

pomáhají. Moc jim za to všem děkuji. 
Pokud se bude vše vyvíjet správným 
směrem, naskýtá se nám naděje, že 
bychom mohli 11.května otevřít dveře 
individuální výuce a následně v ome-
zeném počtu i kolektivní výuce. Ale 
nepředbíhejme, předešlý měsíc nás 
naučil, že nic není jisté …
Doufejme tedy, že v příštím čísle zpra-
vodaje již skutečně budeme psát o tom, 
že zase učíme jako dřív. Aktuální infor-
mace naleznete na webových stránkách 
a facebooku školy.
Každopádně se již nyní moc těšíme, až 
se s těmi, které můžeme vidět jen přes 
obrazovku, setkáme osobně.

Petra Jedličková Šimůnková

Zajímavosti

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

liberec.rozhlas.cz
Liberec-březen.indd   1 3.2.2020   13:11:29

INZERCE
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 Když půjdete z Jizerek až na 
pomezí Českého ráje, čeká vás divoký 
kaňon řeky Kamenice plný kaskád a 
vodopádů. Stezku pojmenovanou po 
Františku Palackém vybudoval Klub 
českých turistů v roce 1912.
Kamenice, nazývaná také 
někdy Tanvaldská Kamenice, vytéká z 
josefodolské přehrady a coby největší 
pravostranný přítok řeky Jizery do ní 
přivádí vody z Jizerských hor.

Z Jizerek až do ráje

Hluboký kaňon řeky skrývá ideální pod-
mínky pro toulky a odpočinek. Údolím 
vede 20 km dlouhá stezka, pojmeno-
vaná po významném českém politikovi 
a historikovi Františku Palackém. 
Začíná v Tanvaldu nedaleko soutoku s 
říčkou Desná a vede po modré (pozor, 
v mnoha odkazech je mylně uváděna 
červená, ta je však až od Návarova).

Otevřený dopis vdově 
po účastníku druhého odboje

Nedaleko Návarovského mostu se 
nachází pramen císaře Karla I. Voda 
tu vytéká z prudkého svahu pod skal-
kou. Přestože v minulosti byl pramen 
mezi místními známý, už dlouhá léta 
byl ucpaný a voda vytékala skrytě do 
podloží a podmáčela turistickou cestu. 
Jiří Šubrt, člen Svazu c. k. vojenských 
vysloužilců pramen v roce 2017 vyčis-
til, vysekal lože pramenu, uložil hrdlo 
a vyzdil podezdívku. Poté byla nad 
pramen upevněna dřevěná deska, s 
barevným vyobrazením císaře a jeho 
jménem, které je zároveň i jménem 
pramenu. Voda z pramene je krysta-
licky čistá, chutná a obsahuje léčivé 
složky, pramen má vydatnost až 3 l 
za minutu. Po příjemném osvěžení 
vystoupáte ke zřícenině hradu Návarov. 
Hrad byl vystavěný na skalách tyčících 
se nad údolím řeky Kamenice. Krásný 
výhled bohužel zakryly vysoké stromy. 
Stavbu hradu obestírá rouška tajem-
ství. Zakladatel hradu pravděpodobně 
pocházel z váženého rodu Markvarticů. 
Jméno hradu Návarov nebo také 
Navarov se poprvé objevuje kolem 
roku 1365. Prvním historicky proka-
zatelným majitelem hradu byl od roku 
1380 Jindřich z Valdštejna. Dlouhá 
historie hradu je pak spojena s řadou 
bitev a svárů mezi šlechtickými rody. 
Od počátku 17. století pak hrad začíná 

chátrat a z pevnosti se postupně stává 
zřícenina. Dnes je k vidění několik 
obvodových zdí, zbytky příkopů apod.
Z dob největší slávy hradu Návarov 
toho sice moc nezbylo, ale i tak je 
to stále místo, kde na návštěvníka 
dýchne historie. Pohnutá pověst 
vyjevující původ jména hradu vypráví 
o krásné Ludmile, dceři hraběte 
Frýdlantského, který se rozhodl pro-
vdat ji za urozeného rytíře. Aby se 
vyhnula nechtěnému sňatku, utekla 
se svým milým panošem Jindřichem. 
Hrabě Frýdlantský vyhlásil pátrání, 
vypsal bohatou odměnu na nalezení 
své dcery, ale ani několik let pátrání 
nepřineslo očekávaný výsledek. Sám 
hrabě také svou dceru hledal. Jednou 
se pustil hluboko do neprobádaných 
lesů a sešel z cesty. Po nehostinné noci 
v korunách stromů spatřil před sebou 
tajemný hrad. Liduprázdné nádvoří 
bez stráží ho dovedlo až do prostě 

Po zhruba dvou a půl kilometrech 
dojdete po levém břehu k bývalé tex-
tilní továrně na Svárově ve Velkých 
Hamrech, před níž stojí památník. 
Připomíná známou Svárovskou 
stávku z roku 1870. Mnozí si možná 
pamatují film pro pamětníky Pavlínka. 
V 19. století byly stávky dělníků 
potlačovány silou, a třeba i střelbou 
do demonstrujícího davu. Stačilo pak, 
aby se do konfliktu připletla mladičká 
dívka - a zbloudilá kulka si našla i ji. 
Příběh vychází ze skutečné události: 
do svárovské stávky textilních dělníků 
skutečně zasáhly ozbrojené jednotky. 
Jednou z obětí byla i šestnáctiletá 
Pavlínka Linková, která se ve filmu 
Pavlínka jmenuje Bernerová. 
Pokud však nechcete začínat svůj 

výlet po asfaltce, potom doporučuji 
sjet vlakem do Plavů a po žluté sejít do 
Haratic, kde opět navážete na modře 
značenou Palackého stezku. Cesta 
vede zprvu vysoko nad řekou, a kromě 
řeky hluboko v údolí se můžete poko-
chat i krásným výhledem do krajiny. Kraj kolem Tanvaldu i Železného 

Brodu ukrývá nespočet nádherných a 
turisticky vyhlášených míst. Stačí sem 
zavítat ve všední den nebo mimo hlavní 
sezonu a z jindy turistické destinace je 
místo, kde si můžete užívat samoty 
uprostřed nádherného koutu přírody. 
Opravdu to stojí za to.

-vlakod-

Stejné jméno má i zámek, který se 
nachází ve vsi Návarov, kam je nutno si 
z Palackého stezky trochu zajít. Zámek 
Návarov nechala v letech 1664-1666 v 
barokním stylu postavit Marie Angela 
Nounkelová a je chráněn jako kulturní 
památka České republiky. V současné 
době však není běžně přístupný veřej-
nosti, takže jej můžete obdivovat jen 
zvenčí.
Chceme – li se vrátit na Palackého 
stezku (a navázat na červenou turis-
tickou značku) musíme sejít do hlubo-
kého údolí říčky Kamenice. Řeka pod 
ní pění v divokých peřejích. Chvilku se 
jde kousek nad řekou, občas je nutné 
vystoupat nad ní. 
Až budou zpřístupněny kulturní 

památky, tak si v Jesenném můžeme 
odbočit do Bozkova. Nevelká vesnice 
se může pochlubit výjimečnými dolo-
mitovými jeskyněmi. I v celoevropském 
měřítku drží řadu prvenství. V Čechách 
a na Moravě se nachází celá řada 
jeskyní s krápníkovou výzdobou, které 
vznikly ve vápencích. Bozkovské 
jeskyně ale jako jediné vznikly v dolo-
mitické hornině, jež je mnohem tvrdší 
než klasický vápenec. Evropský unikát 
pak představují křemenné římsy a lišty, 
které jsou k vidění jen tady. Dalším 
lákadlem je i největší podzemní jezero 
v Čechách. 
Na červeně značenou Palackého 
stezku se z Bozkova můžete vrátit po 
zelené. Do Spálova to již není daleko.

Palackého stezka vede podél řeky Kamenice

Pomník Svárovské stávky

Kamenice pod Návarovským mostem

zařízené světnice, kde u ohně s dítě-
tem v náručí vařila v malém hrnku paní 
domu – Ludmila, která pohostila svého 
otce "návarou", hrachovou kaší. Hrabě 
Frýdlantský se nakonec usmířil i s 
Jindřichem, vyslechl si dojemný příběh 
o chudobě a putování krajem, koupi 

lesů za Ludmiliny šperky a nakonec 
jim pomohl v sousedství zakoupit 
polnosti a vesnice a dal jim vystavět 
nový, honosný hrad. Na památku, že 
byl pohoštěný "návarou", nechal toto 
hradní sídlo pojmenovat Návarov.

Zámek Návarov

Soutok Kamenice s Jizerou

 Vážená paní, při mé poslední 
návštěvě jste si nad fotografiemi 
z historie Tanvaldska a při vzpomínce 
na svého manžela, který se podílel 
na osvobození republiky z německé 
nadvlády posteskla, jak si této památky 
málokdo váží.
Slíbil jsem vám, že se alespoň pokusím 
iniciovat obnovu pamětní desky na 
šumburském hřbitově. Jak známo z mé 
oblíbené historie " skautovi slovo jest 
nadevše ". Uplynulo sice pár let, ale 
deska je opravena. Skauti tímto děkují 
liberecké firmě M G jakož i případným 
sponzorům. Jedno z našich hesel jest 
" sloužím!“

Jeti skauti Tanvald
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Výstavba veřejné technické 
infrastruktury zahájena

 Firma TELSPO spol. s.r.o. zahá-
jila výstavb a modernizaci techno-
logie pro příjem digitální televize a 
vysokorychlostního optického inter-
netu v nejvyšší technické kvalitě.
Výkopové práce budou probíhat 
postupně dle etap současně v 
k.ú. Tanvald a v k.ú. Šumburk nad 
Desnou.
Investor: T-Mobile Czech Republic 
a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 
Praha 4, IČ: 64949681
Zhotovitel: TELSPO spol. 
s.r.o., Zhořelecká 739/10, 460 
01 Liberec 1, IČ: 07088183 
Vedoucí stavby: p. Benda, tel.: 725 
990 024
Termíny etap:
Tanvald 1. část: k.ú. Tanvald
1. etapa – 1.4. – 15.5. 2020 : ul. 
Horská, Jižní, Palackého, Slunná, 
Sportovní, U Stadionu
2. etapa – 16.5. – 30.6. 2020 : ul. 
Větrná, Vnitřní, U Lesíka, U Školky, 
Radniční, Pod Špičákem
3. etapa – 1.7. - 31.8. 2020 : Pod 
Špičákem, Na Svahu, Letná, Nad 
Výtopnou, Radniční, U Stadionu, 
Okružní, Palackého, Školní
4. etapa – 1.9. – 31.10. 2020 : 
Hartigova stezka, Nemocniční, 

Školní, Jiráskova, Komenského, 
Poštovní, Krkonošská
Tanvald 2. část : k.ú. Šumburk nad 
Desnou
1. etapa
16.3. – 31.3. 2020 : ul. Raisova
1.4. – 15.5. 2020 : ul. Brumberská, 
Raisova, Wolkerova, Vítězná
2. etapa – 16.5. - 30.6. 2020 : ul. 
Krkonošská, Na Balkáně, Raisova, 
Mánesova, Příkrá, Wolkerova, 
Vítězná, Protifašistických bojovníků
3. etapa – 1.7. – 31.8. 2020 : 
ul. Protifašistických bojovníků, 
Krkonošská, Husova, Smetanova, 
Vančurova, Popelnická
Další kontakty pro případné 
dotazy:
TELSPO:
Zástupce vedoucího stavby – 
Chwiedziuk Petr tel. 724 045 516, 
petr.chwiedziuk@telspo.cz
Akvizice:
Souhlas s umístěním přípojky 
na bytové domy – Jakub Smolík 
736 267 647, jakub.smolik@grey-
com.cz
Souhlas s umístěním přípojky 
na rodinné domy – Jiří Zítka 
736 122 078, jiri.zitka@greycom.cz

Představujeme celorepublikový 
portál chcipomoct.cz 

 Cílem portálu je zaznamenat, 
roztřídit a propojit dobrovolníky s 
žádostmi o pomoc. Toto propojení 
je kontrolováno našimi operátory 
s cílem, aby nebyl žádný poža-
davek opomenut, nevyřešen. 
Portál neustále rozvíjíme a přizpů-
sobujeme aktuálním požadavkům. 
V současné době intenzivně 
spolupracujeme s některými kraji 
a univerzitami. 
Zároveň se snažíme napojit na 
další iniciativy tak, abychom na 
ně mohli nasměřovat požadavky, 
které není v našich silách zvlád-
nout (a naopak). 

Níže výčet základních aktivit, kte-
rými se dobrovolníci zabývají:
• Kamarád na telefonu – pravi-
delný kontakt zejména se seniory 
pod metodickým vedením garanta 
– psychologa (registrovat se 
mohou na telefonu 777 778 538) 
– TATO SLUŽBA JE POMĚRNĚ 
KLÍČOVÁ, VOLÁ NÁM VELKÉ 
MNOŽSTVÍ SENIORŮ
• Ochranné pomůcky – zjiš-
tění materiálu, výroba, distri-
buce potřebným (roušky, štíty, 
dezinfekce)

• Doučování dětí ZŠ / SŠ – ide-
álně online
• Hlídání dětí –nabízíme různé 
formy hlídání
• Nákupy – pravidelné nákupy 
základních potravin a léků
• Venčení domácích mazlíčků – 
pokud nemohou lidé sami
• Odborná pomoc – evidujeme 
řadu odborníků připravených 
pomoci (od psychologů, sociálních 
pracovníků, přes elektrikáře, IT 
techniky až po krizové manažery), 
neváhejte napsat, co potřebujete 

Registrace požadavků i dobro-
volníku probíhá na: chcipomoct.
cz, všichni se na nás dále mohou 
obracet na tel.: 604 229 529
Za portálem stojí nezisková 
organizace Akademické centrum 
studentských aktivit (ACSA), www.
acsa.cz.
Můžete nás najít jak na výše uve-
dené adrese, tak na Facebooku.

Bc. Radka Straková

První fotografické úlovky 
našich čtenářů.

 V minulém čísle jsem vyzvala čte-
náře Tanvaldského zpravodaje, aby 
se zde pochlubili svými fotografickými 
„úlovky“. Dnes tedy představujeme 
fotografie Dagmar Klimkové, která 

„lovila“ na kopci v Kořenově v blízkosti 
Majáku Járy Cimrmana a v Kryštofově 
údolí. Za fotografie děkujeme a těšíme 
se na další.

-red-


