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Kdo se sportem rozjaří
mívá růže ve tváři
sportuje la la la
rukama nohama!
(úryvek z písně Jaroslava Ježka)
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Slovo starosty

•

Vážení spoluobčané,
měsíc červen řadíme do nejkrásnějšího
období, které je nazývané klimatické léto.
Meteorologové říkají, že si v červnu užijeme
střídavě sluníčka a vysokých letních teplot
i chladnějších deštivých dnů. Tak uvidíme.

Setkání
se starostou

Z hlediska občanů je v tomto období nejvíce diskutována starost o zeleň. Mohli jsme
si všimnout, že keře a stromy jsou na sídlištích velmi kvalitně ostříhané. U travního
porostu budeme pokračovat v systému, že
v okolí našich budov, škol, obchodů, sportovišť a podél frekventovaných ulic bude
sekání trávy významně četnější než v jiných
místech. Parky nevyjímaje. Co se týká stavební činnosti, tak budova výtvarného oboru ZUŠ byla předána firmě z Hrádku nad
Nisou k rekonstrukci, stejně tak Okna Tanvald zahajují výměnu všech oken v Masarykově ZŠ. Firma SIZ dokončila výstavbu nových chodníků u č. p. 550, 551. Včetně
odstavné plochy. Ještě nám zbývá upravit
prostor před č. p. 552, kde byla měněna přípojka vody. Dokončujeme stavbu dalšího parkoviště v Radniční ulici. Očekávaná
stavba velkého parkoviště s rekonstrukcí stanoviště odpadů U Lesíka by měla být
zahájena v měsíci červenci. Pod Kempem
Tanvaldský Špičák byl 21. května slavnostně

otevřen asfaltový pumptrack. Ten významně doplňuje celý areál určený prioritně pro
trávení volného času našich rodin s dětmi. Jsem přesvědčený, že bude hojně využíván našimi občany. Podobně jako využívají
multifunkční hřiště na sídlišti. Návštěvníci
našeho krásného města nám i tato místa
velice závidí.
Všem motoristům, kteří skřípou zuby
u nových radarů na Smržovce, Velkých
Hamrech nebo Horním Tanvaldě musím
připomenout, že tyto pouze kontrolují, zda
řidiči dodržují zákonem stanovenou rychlost. A hříšníky bezprecedentně odhalí.
Červen je také předprázdninový měsíc.
Věřím, že příští školní rok už bude bez
jakýchkoliv omezení. Děkuju všem rodičům,
pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za to, jak zvládli ty nenormální školní roky.
Na závěr Vám všem, vážení spoluobčané,
přeji příjemně strávenou dovolenou.
Váš starosta

Slavnostní kladení věnce
• u sochy T. G. Masaryka

V květnu proběhla série setkávání občanů se starostou a vedením města. Starosta
informoval o dění ve městě nejen v tomto
roce, ale i o akcích a investicích, které nás
čekají. Občané se dozvěděli spoustu zajímavých informací, na které mohli neprodleně reagovat. Na některé dotazy byla
odpověď jednoduchá, na některé složitější. I když témat k diskuzi bylo hodně, vše
probíhalo v přátelském duchu.
-red-

•

V pátek 6. května 2022 byl ke Dni vítězství položen slavnostní věnec u sochy T. G. Masaryka v centru města. Aktu se ujal místostarosta Antonín Bělonožník. Čestnou stráž obstarali členové SDH Šumburk
-red-

Finský model stravování s podporou
školy i města
Finský model stravování, který od září
startuje na ZŠ Masarykova – Šumburk,
jsme Vám už představili. Co na to škola
a město? Ředitelka školy, Mgr. Jana Duňková, vidí v budoucí změně (nejen pro
děti) tři hlavní pozitiva: samostatnost,
zodpovědnost a ohleduplnost. O krátký
rozhovor jsme požádali i starostu města,
Mgr. Vladimíra Vyhnálka:
Tanvaldská škola bude první v republice,
která Finský model stravování spustí,
čím Vás osobně zaujal?
„Školní stravování by nemělo mít za cíl
pouze nasytit žáka, ale mělo by být součástí komplexní výchovy dítěte. Realizace dlouho připravovaného projektu „nové formy“
školního stravování v Tanvaldu je dalším
významným vkladem města k výchovně
vzdělávací funkci školy.“
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Jak by mělo vše ideálně probíhat?
„Žák by měl být prostřednictvím adekvátní, srozumitelné komunikace ještě před příchodem do jídelny obeznámen se složením
denního menu. Při vlastním nabírání jednotlivých součástí jídla tato vhodně sestavit
na talíř a při konzumaci mít dostatek času
ocenit všemi vjemy jeho kvalitu. V případě
zanechaní zbytků naopak zpětně vyhodnotit své rozhodnutí, tedy poučit se, co se
výběru i velikosti porce týče.“
Jak podle Vás budou žáci na chystanou
změnu reagovat?
„Věřím, že se oběd stane událostí, která
bude jednoznačně positivně formovat mysl
studentů. Stane se nezapomenutelnou tečkou za prožitým školním dnem.“
-red-
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Kdo si hraje nezlobí
Po Šumburku se i děti v Radniční ulici
dočkaly svého zbrusu nového hřiště. Jeho
slavnostní otevření se uskutečnilo v pátek
6. května 2022 v dopoledních hodinách.
Firma 4soft pana Michala Kubína tak
v krátké době provedla druhou instalaci svého sportoviště v areálu MŠ Tanvald.

•
Tentokrát se jednalo o moderní fotbalově výukové hřišťátko v dolní části zahrady
u budovy MŠ Radniční a nového boudelringového prvku v blízkosti dříve instalované
skluzavky. U ní pak došlo k úpravě dojezdové plochy.
Za krásného slunečného počasí tak
mohlo být nové sportoviště předáno těm,
pro které je primárně určeno. Slavnostně
nastrojené paní učitelky společně se svými dětmi si hřiště hned náležitě vyzkoušely. Aby se jim lépe hrálo, tak jim pan Kubín
předal několik balónů a zahájení provozu
hřiště i slavnostně odpočítal.
Slavnostního otevření hřiště se krom dětí
a paní učitelek zúčastnil i starosta města Vladimír Vyhnálek, který projevil radost
nad tímto novým nádherným vybavením
školní zahrady. Jeho instalace společně

s nezbytnými zemními úpravami stála
město téměř půl milionu korun. Nezapomněl ani poděkovat provádějící firmě za
instalaci a všem dětem popřát, aby jim nové
sportoviště dlouho k jejich radosti sloužilo.
-red-

Děti z tanvaldského Šumburk mají novou želvu
Koncem dubna proběhlo na tanvaldském Šumburku slavnostní předání nového herního prvku v podobě velké želvy
dětem z místní MŠ, která již léta sídlí ve
zdejší faře Římskokatolické církve.
Není tedy divu, že se slavnostního předání kromě dětí MŠ zúčastnil i místní farář
Pavel Ajchler, který přinesl dětem ukázat
své malé, živé želvičky. Slavnostního otevření se chopil majitel zhotovitelské firmy
4sof, s. r. o. Michal Kubín. Ten dětem přinesl malé dárečky v podobě autíček, které
pak děti ze skluzavky slavnostně pouštěly.

Děti pak panu Kubínovi na oplátku předaly
sérii krásných obrázků s malůvkami vztahujícími se k dnešnímu dni.
Osazení nového herního prvku v hodnotě přesahující dvě stě tisíc korun financovalo město Tanvald, jehož zástupce se
slavnostního předání rovněž zúčastnil.
Chceme i touto cestou poděkovat Farnosti Tanvald za vstřícnost a dlouholetou
spolupráci a dětem popřát, aby si svou želvu náležitě užívaly.
-red-

Gymnaziální telegraf aneb jarní dění na tanvaldském gymnáziu
Po nehezky se táhnoucích
chladných dnech měsíce dubna konečně přišlo
vytoužené jaro. S ním do
školních lavic i mimo ně
řada akcí organizovaných školou, pedagogy a též samotnými žáky gymnázia. Pojďme si je společně připomenout.
Na samotném sklonku měsíce března
studenti ročníku kvinta realizovali miniprojekt k hornotanvaldskému kostelu svatého Petra a Pavla, přičemž jejich práce
s velikonočními motivy se ocitly v tomto
objektu. Na podpoření spolku Zachraňme
tanvaldské kostely jsou vyvíjeny navazující
aktivity, konkrétně zajištění výzdoby tanvaldských kostelů u příležitosti akce Noc
kostelů v červnovém termínu. Též je chystán projektový den, kde hornotanvaldský
kostel je jednou z plánovaných zastávek.
Když se řekne hadi, mnohým z vás se
vybaví buď nespisovné a mírně hanlivé označení stavu žákovského, leč též
v samotném závěru března se to v učebně
biologie hroznýši, gekončíky, ještěrkami
a dalšími během herpetologické přednášky
pořádané lektorem Moravského zemského
muzea jen hemžilo. Studenti se tak naživo
obeznámili s řadou tvorů z říše plazů.

•

Začátkem dubna se studenti ročníku
kvinta účastnili v anglickém jazyce vedeného webináře o Indonésii a měli možnost
kontaktu s indonéskými vrstevníky na
druhém konci světa. Dozvěděli se spoustu
zajímavostí o tamním prostředí, kultuře,
zvycích a vzdělávání.
Ročník sexta během měsíce dubna plnil
chemické a vědomostní úkoly v liberecké
iQLandii. Sem se za poznáním následně
vydal i ročník kvinta.

Kvinta rovněž v druhém květnovém týdnu navštívila lektorovaný program věnovaný propojení české středověké literatury a výtvarného umění té doby. Akce
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se odehrála v prostorách Národní galerie v Anežském klášteře v Praze. Studenti
a pedagogický doprovod ocenili vysokou
fundovanost a atraktivní přiblížení gotické kultury tamní lektorkou.
V dubnu došlo i na přijímací zkoušky na
tanvaldské gymnázium. Nebývale vysoký
počet zájemců o studium rozhodně potěšil.
Maturanti absolvovali sérii písemných
prací a didaktických testů. V naprosté většině z nich uspěli. V době psaní tohoto
článku logicky ještě nejsou známy výsledky květnové ústní části maturitních zkoušek.
Školní rok pomalu směřuje do finále. Nechť je pro všechny žáky a studenty
rokem úspěšně uzavřeným!
IN
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Základní umělecká škola Tanvald nezahálí
Měsíce květen a červen
patřily vždy k měsícům,
kdy se toho ve škole děje
nejvíc. Pouze předešlé dva roky tomu díky
Covidu bylo jinak. Letos jsme se naštěstí opět vrátili do „starých kolejí“ – jedna
akce střídá druhou. V dubnu se rozběhly Třídní přehrávky, které pořádají vyučující spolu se svými žáky na konci školního roku a které jsou výbornou příležitostí
ukázat své rodině a svým přátelům, co se
za ten rok naučili. Nechyběl ani pravidelný
Žákovský koncert v Koncertním sále ZUŠ.
S dětmi z hudebního oboru jsme hned
dvakrát vyrazili za seniory u příležitosti oslavy Dne matek. Poprvé do Domova
důchodců ve Velkých Hamrech a podruhé do Seniorského klubu v centru Maják
v Tanvaldě. Obě setkání byla krásná, dětem
se ze strany babiček a dědečků dostalo
vřelého přijetí a potlesku. Už teď se těšíme
na setkání další.

Nyní se pilně připravujeme na tyto akce:
čtvrtek 2. června 2022
Pojďte, děti, budeme si hrát – setkání
s předškoláky z Mateřských školek
v Tanvaldě u nás v ZUŠ
pátek 3. června 2022
Big Band, Domov důchodců
ve Velkých Hamrech
úterý 7. června 2022 od 18 hodin
Absolventský koncert, v kině Jas Tanvald

neděle 12. června 2022
Cyklostezkou Járy Cimrmana, kostel
sv. Františka Tanvald, Hlásky a Melodia
úterý 14. června 2022
Závěrečné představení tanečního oboru,
kino Jas Tanvald

středa 15. června
Koncert sborů Hlásky, Melodia a Sen,
kostel sv. Františka z Assisi Tanvald
čtvrtek 16. června 2022
Vystoupení Big Bandu v Praze
úterý 21. června 2022 od 18 hodin
Představení pro ZŠ – kino Jas Tanvald,
dopoledne pro ZŠ, pro veřejnost
středa 22. června 2022 od 17 hodin
Žákovský koncert – Koncertní sál ZUŠ,
úterý 28. června 2022 od 17 hodin
Koncert Akademie seniorů
– Koncertní sál ZUŠ,

•
V březnu nás navštívila Česká školní
inspekce, která byla z naší školy nadšená.
V zápise se mimo jiné objevila tučně psaná věta: „Nadstandardní přístup ze strany
zřizovatele“. To plně potvrzuji a velmi městu Tanvald za takový přístup děkuji. S jejich
podporou je naše krásná práce mnohem
jednodušší a radostnější.
Za Základní uměleckou školu Tanvald
Petra Jedličková Šimůnková

Přijímání nových
žáků do ZUŠ
•
13.–16. června 2022
14–17 hodin
Zápis nových žáků pro rok 2022/2023
do všech oborů (hudební, taneční,
výtvarný) proběhne v budově ZUŠ,
Školní 351, Tanvald.
Telefon pro hudební obor: 775 557 121,
taneční obor: 775 557 112, výtvarný
obor: 775 557 113

I nadále pokračují do konce června Třídní přehrávky. I nadále je krátké vystoupení našich žáků součástí koncertů Tanvaldského hudebního jara.
Akce není to jediné, čím naše škola právě
žije. Více jak dva roky jsme spolupracovali na projektu celkové rekonstrukce budovy VO a TO. Náš sen se stal skutečností.
Zastupitelstvo města Tanvald odsouhlasilo financování z rozpočtu města a v pondělí 9.května byla rekonstrukce, která by
měla trvat rok a půl, zahájena. Ani nemusím psát, jak jsme za tento krok těm, kteří
se o zahájení přestavby zasloužili, nesmírně vděční. Děti i jejich vyučující se dočkají
nádherného nového prostředí, které bude
moderní a ve všech směrech bude odpovídat potřebám současného vzdělávání.
My se na oplátku vynasnažíme, aby tato
velká investice do uměleckého vzdělávání
dětí nejen z Tanvaldu měla smysl. Vynasnažíme se, aby výuka v novém prostředí byla přínosem nejen pro žáky samotné,
ale i pro město Tanvald.
Budova byla kompletně vystěhována
a po dobu rekonstrukce bude výuka probíhat v náhradních prostorách. Azyl našel
taneční obor v Masarykově základní škole
Tanvald, výtvarný obor na Gymnáziu Tanvald. Paní ředitelce Duňkové a panu řediteli Kohoutkovi velmi děkujeme za pomoc,
které se nám z jejich strany dostalo.
A aby té radosti nebylo málo, v úterý
17. května jsme si dojeli pro devítimístný služební automobil Toyota. Mít takové auto k dispozici je pro nás velkou úlevou. Budeme ho často využívat nejen pro
převážení spousty aparatury, hudebních
nástrojů, notových pultů apod., ale i pro
dopravu žáků a vyučujících na různé akce
a soutěže.
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Vyučované obory:
Hudební:
■■ hra na zobcovou flétnu
■■ hra na příčnou flétnu
■■ hra na klavír
■■ hra na elektronické klávesové
nástroje
■■ hra na housle
■■ hra na violoncello
■■ hra na kytaru
■■ hra na elektrickou kytaru
■■ hra na basovou kytaru
■■ hra na banjo
■■ hra na ukulele
■■ hra na klarinet
■■ hra na saxofon
■■ hra na trubku
■■ hra na pozoun
■■ hra na akordeon
■■ hra na bicí
■■ sólový zpěv
■■ přípravná hudební výchova 1
– pro 5leté děti
■■ přípravná hudební výchova 2
– pro 6leté děti
■■ pěvecký sbor Hlásky – pro mladší
děti, pátek 14–15 hodin
■■ pěvecký sbor Melodia – pro starší
děti, pátek 15–16.30 hodin
Výtvarný obor – od 5 let
Taneční obor – od 5 let
Úleva pro pracující rodiče
tanvaldských dětí: máme k dispozici
školního asistenta, který na žádost
rodičů vyzvedává malé děti z MŠ nebo
prvních tříd ZŠ a přivádí je k nám na
vyučování.

Tanvaldský zpravodaj
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Pohyb je život, život je pohyb…
Pohybová aktivita patří mezi základní biologické
potřeby člověka a je vhodné ji podporovat a rozvíjet.
Snažíme se o to i u nás na Sportovce.
Hodiny tělocviku jsme díky letnímu
počasí přesunuli z haly a tělocvičny na čerstvý vzduch. A to nejen na náš multifunkční stadion, který nám nabízí pestrou škálu
aktivit od atletiky přes míčové hry, posilování až po in line bruslení. Ale také vyrážíme do terénu na hodiny cyklotělocviku, či
výběhy do přírody po okolních vyhlídkách.
Zúčastnili jsme se celé řady sportovních soutěží. V branném závodě „Ještědská hlídka“ v kategorii šestých a sedmých
tříd i v kategorii osmých a devátých tříd
v místním kole obsadila naše škola všechny medailové posty. Drželi jste nám palce
25. května? Na tanvaldské kotlině se odehrálo krajské kolo tohoto závodu.

•

Cyklotělocvik

Naše snaha podporovat děti ve sportování se projevila velikým zájmem o sportovní třídy. Rozhodli jsme se proto, že v příštím školním roce otevřeme dvě sportovní
třídy. Věříme, že prvotní nadšení a zájem
o pohyb a sport dětem vydrží i ve vyšších
ročnících. Proto předem děkujeme i vám
rodičům za podporu ke sportování Vašich
dětí a to nejen ve škole, ale i ve volném čase.
Pohyb by měl být nedílnou součástí života nás všech.
Jana Tůmová

Na plánovanou odstávku elektřiny jsme
též plánovali. Odstávku ne, ale přichystali
jsme si pro žáky z prvního stupně sportovní dopoledne na stadionu. Žáci se prostřídali na různorodých sportovních disciplínách – orientační běh se superhrdiny,
„opičí“ dráha plná zábavných sportovních
dovedností, střelba na koš, na bránu, jízda
na koloběžkách na připraveném dopravním hřišti, beach přehazovaná…
Všichni žáci prvních až pátých tříd si
11. května přišli zaběhat na první jarní
závod PBT – běh do vrchu tanvaldské sjezdovky.
Na asfaltové ploše před a za školou, kde
trávíme přestávky a odpolední školní družinu, nám firma 4Soft zhotovila barevné
herní pohybové prvky z moderního termoplastického materiálu.

Atletika v Jablonci
Vybraní druhostupňoví žáci si přijeli
změřit síly s jabloneckými školami v atletickém čtyřboji a ve florbale. Každá taková účast na větších závodech je pro žáky
obrovskou zkušeností a motivací.
Fotbalisti ze čtvrtých a pátých ročníků
vybojovali krásné druhé místo v turnaji McDonald‘s Cup ve Velkých Hamrech.
Poté trénovali na turnaj ve vybíjené. Jak se
poprali se soupeři z okolních škol? Dočtete
se na školním webu.

Rozvoj osobnosti
na Masaryčce

Sportovní dopoledne pro první stupeň

Dubnové střípky ze Šumburku
Čarodějnický den na Šumburku byl plný
zábavy a plnění různých úkolů jako prolézání pavučinou, řešení tajenky, poznávání
a ochutnávání lektvarů, překonávání překážkové dráhy, trefování pavučiny a vyklepávání pavouků. Nechybělo ani opékání
čehokoliv. Se všemi úkoly jsme si poradili
skvěle a získali jsme čarodějnický letecký
průkaz. A protože jsme dostali oprávnění,
zakončili jsme bezva den zkušebním přeletem Cvičenky na košťatech.
Nezapomněli jsme ani na přírodu a Den
Země. U čtvrťáků jsme si hráli se slovíčky,
počítali jsme, četli jsme pohádku o Zemi
a vymýšleli její dokončení. V myšlenkové
mapě jsme se zamýšleli nad tím, co přírodě pomáhá a co škodí. Vytvořili jsme
si pohřebiště odpadků a odhadovali, jak

•

dlouho se některé odpadky rozkládají. Pak
jsme vyrazili uklízet okolí školy. Potěšilo nás, že v našem okolí bylo celkem čisto.
Kéž by to tak bylo všude.
Šárka Kozáková
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V rámci kroužku Rozvoje osobnosti přespávají děti z druhého stupně každý měsíc
ve škole. Vždy je čeká velmi nabitý program. Tento měsíc jsme si vybrali téma,
které souvisí s kariérovým poradenstvím,
konkrétně s povoláním. Žáci měli přání,
aby se dozvěděli více informací a mohli se setkat s hasičem, neboť již někteří
z nich navštěvují hasičský kroužek. Odpoledne jsme zahájili sportovně, hráli jsme
různé míčové hry, běhali, skákali do dálky. Poté si žáci připravili něco dobrého na
zub a občerstvení pro našeho hosta. Nejprve jsme se s ním přivítali, poté nám sdělil různorodé informace o tomto povolání
a představil veškeré vybavení, které hasič
musí mít. Vše jsme si mohli zkusit, dokonce si pro nás připravil aktivitu – převlékání na čas. To nás všechny velmi bavilo a šli
jsme do toho naplno. Některým by hasičský oděv velmi slušel. Následně se žáci
mohli ptát na vše, co je zajímalo. Dozvěděli
se mnoho nových informací a byli příjemně naladěni. Moc děkujeme našemu přednášejícímu a už se těšíme na další podobné akce.
Denisa Šepsová

červen 2022
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Letem světem Masaryčkou
Pomalu se blíží konec
školního roku. Proto jsme
se rozhodli poohlédnout
za tím, co se událo na naší
Masaryčce a co se ještě
do konce školního roku
chystá.

Zápis do 1. třídy
V letošním roce přišlo k zápisu do první třídy šedesát šest dětí. Někteří rodiče se
rozhodli, že jejich děti nastoupí do školy
až za rok. Těšíme se na děti, které ve čtvrtek 1. září 2022 nastoupí k nám do školy
ve třídách na hlavní budově i na Šumburku. Do té doby mohou předškoláčci nadále navštěvovat školu, kde poznávají nové
kamarády, školní prostředí, učitele a naťukávají, na co se mohou těšit po prázdninách.

Masarykova základní škola
Vás srdečně zve na

Ples přátel školy
pátek, 24. června 2022
v 16 hodin ve školní hale
K tanci a poslechu hraje LP.
Bohatá tombola a občerstvení
zajištěno.
Společenské oblečení vítáno,
vhodná obuv nutná!

•

Přijímací zkoušky a ples
Deváťáci, páťáci a leckteří pedagogové zažívají úlevu po přijímacích zkouškách. Věříme, že všichni najdou své místo
na vysněné škole. Nyní žijeme plánováním rozloučení se školním rokem na červnovém plese. Jeho program bude opravdu nabitý, jelikož se angažují žáci skoro
ze všech ročníků. Bude se tancovat, zpívat
a připravuje se i velmi bohatá tombola.
Projektové dny
Ve škole frčí projektové dny, kdy se děti
učí mezi sebou a výuka probíhá povětšinou venku. Je to příjemné zpestření jak pro
žáky, tak pro učitele. Staví se na rozvíjení
kompetencí, mezipředmětových vztazích,
na komunikaci a rozvoji organizačních
schopností dětí.
Velkým projektovým dnem pro celou
školu byla Cesta z města, který organizovala Milena Šostková. Skupiny prošly dvě trasy v okolí Tanvaldu se zastávkami s netradičními aktivitami, kterých se zúčastnily
také děti ze školy v Albrechticích.
Ukrajinci
Jako takřka každá škola v republice i naše
má nové žáky z Ukrajiny, kterým poskytuje
podporu a pocit bezpečí. Výuka probíhá dle
potřeb žáků, rozvíjí se zejména český jazyk.

Příběh o kapce vody
Projektové dny zaměřené na
enviromentální výchovu proběhly na ZŠ Horní Tanvald.
Tématům o ochraně přírody se
žáci naší školy věnují pravidelně. Pro tento školní rok jsme zvolili téma
voda. Tři projektové dny propojuje jedna
kouzelná kapka vody. Proč je každá kapka
pitné vody na planetě Zemi tak důležitá, se
snažili zjistit všichni žáci od přípravného
ročníku až po ty nejstarší už v první části
tohoto projektu.

Příběh o kapce vody, která je součástí koloběhu vody, ukázal přiměřeně
věku našich badatelů důležitost ochrany vody a její význam pro člověka, ale též
pro všechny rostliny a živočichy na modré planetě. Od rána všichni četli i psali
o všech skupenstvích vody, počítali jejich
objem, hustotu, spotřebu, hledali zdroje
pitné vody. Dokonce i naši nejmenší vědci se zabývali filtrací, či PH faktorem vody.

Postupně také navazují na běžné učivo
českých žáků, účastní se exkurzí, projektů, mají hodiny českého jazyka, v rámci
školního klubu probíhá konverzace v češtině i angličtině, které mají možnost využívat všichni druhostupňáci. Mimo jiné
se celý druhý stupeň spojil a účastnil se
benefičního představení v areálu Technické univerzity v Liberci, jehož výdělek šel na
pomoc Ukrajině. Je krásné sledovat zájem
dětí o zapojení, komunikaci, která probíhá
v angličtině, češtině i ukrajinštině, rukama
i nohama.
Díky nadaci The Kellner Family Foundation se nám podařilo získat finance na
zaměstnání Leny, sympatické pedagožky z Ukrajiny, která plánuje akce pro žáky
i rodiče celé školy. Je velkou oporou při
komunikaci s rodiči ukrajinských žáků,
a hlavně pro děti ve škole.
TUL
Jako inspirace pro studenty Technické
univerzity jsme byli osloveni ke spolupráci a podílení se na výuce studentů. Zatím
proběhly návštěvy studentů, kteří v příštím roce budou plnit praxe ve školní družině či školním klubu na naší škole. Díky
patří Petře Drahoňovské, která školní družinou žije a vymýšlí mnoho aktivit pro děti.
Jana Duňková, Simona Ullmannová

•
Nejzajímavější objevy se však ukázaly pod
čočkami mikroskopů. Kromě mechanických zrnek znečištění objevili někteří i ve
vodě žijící mikrofyta. Nechybělo samozřejmě ani výtvarné zpracování tématu,
a tak třídy vyzdobily obrázky, které se staly motivací pro další část příběhu o kapce
vody. V něm jsme se věnovali výhradně
řece Kamenici tekoucí pod okny školy.
Navazující projektový den jsme nazvali Ekočarování s pohádkovými bytostmi. Tentokrát se z velké části na přípravě
podíleli žáci 7., 8. a 9. ročníku. Připravili
kouzelné vyučování pro své mladší kamarády. Pro zadávání úkolů jsme se inspirovali jak dubnovým Dnem Země, tak i blížícím se pálením čarodějnic. Nejstarší žáci
připravili pohádková zastavení a vyznačili cestu kouzelnou modrou kapkou vody.
Pohádka o živé vodě zavedla jejich mladší
spolužáky na trasu kolem řeky Kamenice.
Tam na jejich pomoc již netrpělivě čekaly
pohádkové bytosti. Nejprve děti pomohly v trávě posbírat třem vodním žínkám
jejich poztrácené korálky. U lávky pak na
ně čekal smutný skřítek Rákosníček. Děti
ho však brzy rozveselily, když mu vyčistily znečištěný rybníček a splnily všechny
úkoly týkající se ochrany přírody. U dračí
sluje je vysvobozené princezny obdarovaly lahvičkou se živou vodou. Zbývalo ještě dostat se tichými kroky přes území zlé
čarodějnice až k vodníkovi, kterému děti
nejen pomokly s chytáním zatoulaných
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rybek, ale ještě ho pozvaly k ohýnku na
vuřty a kouzelný bylinkový lektvar s živou
vodou. Nejtěžší úkol však měli všichni ještě před sebou. Bylo nutné uklidit nepořádek kolem dračího obydlí. Ale nezlobte se
na draka. Odpadky podél Kamenice tam
zanechali lidé. Úklidem nepořádku kolem
řeky jsme náš ekologický a čarodějný den
zakončili.
Třetí a závěrečná část projektu o vodě
je určena pro žáky druhého stupně. Na
téma vody se tentokrát podíváme z pohledu mladých fyziků. Elektřina a voda totiž
spolu úzce souvisí a jistě nebude překvapením, že nás naše kouzelná kapka vody
zavede obtížnou cestou plnou fyzikálních
úkolů až do vodní elektrárny ve Velkých
Hamrech. Uvidíme, jestli naše kamarádka, kouzelná modrá kapka, dokáže roztočit i turbínu. A až si zítra nalijete skleničku
čisté vody, zkuste se podívat, jestli z ní i na
vás třeba ta naše kapička nezamrká.
Ivana Horčičková

Tanvaldský zpravodaj

Senior klub II. Tanvald – Výšina
Vás zve na
Červnové grilování
přilehlá zahrada s altánem Senior
klubu Výšina
ve čtvrtek 2. června 2022 od 16 hodin
Občerstvení a pitný režim zajištěn
U Školky 579, Tanvald Výšina

červen 2022

V červnu 2022 oslaví své životní jubileum
Olga Lišková
Marie Uhlířová
Věra Maternová
Jaroslav Nosek
Irena Hudáková
Alois Bilík
Jana Klímová
Ludmila Vinšová
Jana Hollmannová

Alžběta Kořenářová
Renata Vulterýnová
Josef Srb
Petr Studený
Zdeňka Šulcová
Jana Lipská
Jana Dorenová
Ivan Škarýd
Václav Loukota

Alexandra Polová
Karel Matura
Anna Fídrová
Jiřinka Šimková
Ladislav Řehořek
Ladislav Brožík
Marie Serbusová
Zdeňka Bilíková

Srdečně blahopřejeme oslavencům.
Senior klub I Tanvald Šumburk

připravil
Hrátky s pamětí s panem Chourou
v úterý 21. června 2022 od 15 hodin
ve společenské místnosti
Penzionu 593 na Šumburku.
Káva, čaj a něco sladkého k tomu bude
připraveno.
Těšíme se na shledání s Vámi.

Sejdeme se u Kolína •
Město Tanvald pořádá pro seniory
15. června 2022 výlet na zámek Radim,
renesanční sídlo střední šlechty s ojedinělou architekturou saské renesance, která se dochovala v původním stavu, nezasaženém třicetiletou válkou ani barokizací.
Zámek je vybaven renesančním mobiliářem, dovezeným z jižní Itálie, Francie,
Španělska, Německa, Anglie, Skotska,
Irska (i z jiných zemí napříč světem).
Po návštěvě zámku zavítáme do města
Kolín.
Odjezd z centrálního parkoviště v 7:30.
Informace a přihlášky včetně platby
v Infocentru Tanvald.
-red-

DEN ZDRAVÍ pro veřejnost
Přijďte se dozvědět o svém zdraví, nechte si zdarma:
- zkontrolovat krevní tlak a hladinu cukru v krvi, zdraví plic
- změřit hladinu cholesterolu, viscerální a podkožní tuk

- dozvědět se o připravovaném Kurzu zdravého životního
stylu pro veřejnost (o výživě, pohybu, prevenci infekčních
a chronických nemocí, péči o zdraví dětí, ad.)

KDE: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KOTVA a
sociální poradenství, Hlavní 1309, Smržovka

KDY: úterý 14. června 2022 mezi 11:00 a 17:00

KDO: Daniela Pěničková, koordinátorka reg. centra podpory zdraví, SZÚ, v Liberci (tel.: 724 810 142)
Místní kontakt, KOTVA: Michaela Lochmanová (tel.: 775 713 302)

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

Přípravy na Noc kostelů v Tanvaldě vrcholí! •
V pátek 10. června se můžete těšit na oba
otevřené kostely. Ve spolupráci se ZŠ Horní Tanvald otevřeme kostel sv. Petra a Pavla
i s věží od 17 hodin. V kostele budou vystaveny práce žáků ZŠ Horní Tanvald, bude
zde možnost zapálit svíčku za zemřelé a od
19 hodin bude zahájena ochutnávka mešních vín. Na Šumburku bude kostel otevřen ve spolupráci s Gymnáziem Tanvald
od 19 hodin, na varhany zahraje varhaník
Petr Tomeš, od 20 hodin budou probíhat
komentované prohlídky a od 21.30 hodin
zde proběhne závěrečný koncert-projekce Tanvaldského hudebního jara DUO
KCHUN – Božská komedie. Motto letošní
Noci kostelů 2022 zní: „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu
zpívat a chválit ho.“ Verš je vybrán z biblické knihy Žalmů. Žalmy jsou náboženské
písně starozákonního Izraele, které vyzpívávají chvály, prosby a díkůvzdání tak, jak
vytryskly ze srdce autorů na základě jejich
osobních zkušeností. Po staletí se stávaly,
a stávají se i dnes, inspirací pro modlitbu
v různých životních situacích. Autor Žalmu 42 popisuje svoje soužení, které na něj
doléhá: výčitky a zesměšnění jeho přátel,
touha po Bohu, smutek a samota. V těchto chvílích se ptá: Bože, proč na mě zapomínáš? Proč je smutná má duše? …Někdy

máme i my podobné otázky: PROČ?, kterými se obracíme na Boha. Pisatel prožívá smutnou přítomnost v odloučenosti od
Boha. Jeho duše “žízní” po Bohu. Jeho výkřiky se v žalmu postupně mění v modlitbu.
Posilou je mu minulá radostná zkušenost
s Bohem, mimo jiné s návštěvou bohoslužby v chrámu. Je to zkušenost i nás křesťanů, je to zážitek Boha, který je nám blízký,
i když ho třeba necítíme. Bůh se s námi
může setkat v kráse chrámu, v kráse bohoslužby, ale i v našich bolestných zkušenostech, slabostech a ranách. Úzkostný výkřik
je pohybem k někomu druhému. Někdy je
to začátek cesty od egoistického „Já“, cesty do vztahu k „ty“ – k bližnímu, cesty do
vztahu k „Ty“ – k Bohu. Ať jste v radosti či
smutku, ať zakoušíte krásu či ošklivost,
přeji vám, ať nejen o letošní Noci kostelů
nacházíte odpovědi na vaše otázky: PROČ?
Ať nacházíte Boha, který je nám blízký. Jak
řekl Origenes: „Hledání Boha ze strany člověka je zápas, který nikdy nekončí, protože
je vždycky možný pokrok.“ Roman Kubín,
římskokatolický kněz
Těšíme se na návštěvníky této skvělé
akce!
MDDr. Daniela Šebestová, předsedkyně
spolku Zachraňme Tanvaldské kostely, z. s.

Ráno tělo do pohybu dáme,
aby se nám rozproudila krev!
Slova z písně Jaroslava Ježka mi už
podruhé vytanula na mysli. Tentokrát
v souvislosti se sportovními hrami seniorů. Přihlášky jsou již v této chvíli uzavřené, ale určitě přijďte všichni fandit!
Každá podpora statečné sportovce určitě
povzbudí.
Slavnostní zahájení je 22. června 2022
na Městském stadionu Tanvald Výšina v 9
hodin ráno.
-red-
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Co projednala Rada města
Výběr z usnesení ze schůze Rady města
Tanvald konané dne 11. 4. 2022
■■ RM souhlasí s přijetím majetku
nepatrné hodnoty, tj. finanční hotovosti
ve výši 3 202 Kč, 2 ks prstenů z bílého
zlata, vše uložené v depozitu Nemocnice
Tanvald s. r. o., v rámci dědického řízení
po p. U.
■■ RM nesouhlasí s přijetím fyzicky
neexistujícího motocyklu JAWA
50-21-PIONÝR, RZ JN6149.
■■ RM na základě žádosti spolku MuTan
o záštitu při pořádání festivalu Zavízofest
2022 rozhodla:
1) přijmout záštitu nad festivalem
Zavízofest dne 25. 6. 2022 dle
předloženého návrhu;
2) poskytnout spolku
MuTan, z. s. Tanvald finanční dar ve výši
10 000 Kč;
3) schválit darovací smlouvu č. 26/2022
mezi městem Tanvald a spolkem
MuTan, z. s, se sídlem Na Balkáně 586,
Tanvald;
■■ RM rozhodla schválit navýšení
finančních prostředků na akci „Parkoviště
u křižovatky ulic Radniční a Nad
Výtopnou včetně opravy povrch MOK Nad
Výtopnou“ a provést rozpočtové opatření
č. 17/2022, kterým uvolnila z rozpočtové
rezervy 72 000 Kč.
■■ RM vzala na vědomí zprávu odboru
rozvoje a KV o obnově centrálních křížů
na hřbitově na Horním Tanvaldě s tím, že
o realizaci a financování bude rozhodnuto
až po případném získání dalších nabídek,
případně změnách projektu a rozpočtu
na obnovu centrálních křížů.
Upraveno podle obecného nařízení
o ochraně osobních údajů.
Výběr z usnesení ze schůze Rady města
Tanvald konané dne 4. 5. 2022
■■ RM:
1) na základě vydaného a zveřejněného
záměru schvaluje pronájem části
pozemkové č. 617/6 (zahrada) o výměře
350 m2 v katastrálním území Tanvald,
paní J. a paní S. za účelem využití jako
zahrady u rodinného domu č. p. 210,
ul. Údolí Kamenice, Tanvald na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
za nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok;
2) schvaluje nájemní smlouvu mezi
městem Tanvald a paní J. a paní S.
podle předloženého návrhu, týkající
se pronájmu části pozemkové č. 617/6
(zahrada) o výměře 350 m2 v katastrálním
území Tanvald za účelem využití jako
zahrady u rodinného domu č. p. 210,
ul. Údolí Kamenice, Tanvald.
■■ RM:
1) vzala na vědomí připomínku firmy
Knechtel Trans s. r. o., IČ 287 07 443, se
sídlem Smetanova 569, Tanvald, část
Šumburk nad Desnou k usnesení rady
města č. 103/8/2022/2 ze dne 11. 4. 2022;
2) trvá na svém usnesení č. 103/8/2022/2
ze dne 11. 4. 2022.
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■■ RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi
městem Tanvald a společností EKOLES –
PROJEKT s. r. o., se sídlem Mládí 4024/15a,
Jablonec nad Nisou týkající se zpracování
lesních hospodářských osnov s platností
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 pro Zařizovací
obvod Tanvald dle předloženého návrhu.
■■ RM schvaluje Smlouvu o provedení
stavby mezi městem Tanvald a firmou
Stavby MH s. r. o., se sídlem Lužická 102,
463 34 Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo,
IČ 09185500 na realizaci projektu
„Kompletní rekonstrukce objektu č. p. 301
ZUŠ Tanvald“ dle předloženého návrhu.
■■ RM schvaluje Příkazní smlouvu
mezi městem Tanvald a panem Josefem
Vernerem, Pod Špičákem 641, Tanvald na
realizaci technického dozoru investora
projektu „Kompletní rekonstrukce
objektu č. p. 301, ZUŠ Tanvald“ dle
předloženého návrhu.
■■ RM schvaluje Smlouvu o dílo
mezi městem Tanvald a firmou Okna
Tanvald s. r. o., se sídlem Krkonošská 179,
Tanvald, IČ 27284107 na realizaci projektu
„Výměna oken v objektu ZŠ Masarykova
a OA Tanvald“ dle předloženého návrhu.
■■ RM souhlasí s uvolněním finančních
prostředků ve výši 83 490 Kč na
úhradu dotačního managementu
projektu „Energetické úspory v budově
MěÚ Tanvald“ a schvaluje rozpočtové
opatření č. 30/2022.
■■ RM nesouhlasí s umístěním
reklamních bannerů společnosti
T-Mobile dle návrhu společnosti Optimal
Project CZ s. r. o., U Trati 970/38, 100 00
Praha 10, a to v ulici Radniční na oplocení
městského stadionu a v ulici Horská na
budově výměníku.
■■ RM schvaluje vyřazení dlouhodobého
hmotného majetku prodejem
v poptávkovém řízení:
1) univerzální nakladač otočný PPS, UNO
– 180 inventární číslo 295227000001
minimální prodejní cena 60 000 Kč;
2) univerzální nakladač čelný ZTS UNC
– 060 inventární číslo 295227000002
minimální prodejní cena 60 000 Kč.
■■ RM rozhodla vzhledem k opožděnému
podání nevyhovět žádostem o dar či
dotaci od těchto organizací:
– Centra pro zdravotně postižené
Libereckého kraje, o. p. s., Liberec, se
sídlem Zahradní 415, Liberec
– Linky bezpečí, z. s., Praha, se sídlem
Ústavní 95, Praha 8
– Martiny Josífek Zelinkové – eRclub, se
sídlem Popelnická 618, Tanvald
– TENIS Tanvald, z. s., se sídlem Pod
Špičákem 592, Tanvald
■■ RM schvaluje Smlouvu o dílo
mezi městem Tanvald a firmou
KEnergy s. r. o., se sídlem Jeronýmova
229/7, 460 07 Liberec VII-Horní Růžodol,
IČ 22796975 na realizaci projekčních
prací „Energetické úspory v objektu
ZŠ Sportovní č. p. 576, Tanvald“ dle
předloženého návrhu.
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■■ RM souhlasí s umístěním stavby
„Rekreační přírodě blízká stezka pro
terénní cyklistiku“ na pozemkové parcele
č. 419/1 v k. ú. Tanvald, která je v majetku
města, dle předloženého návrhu.
■■ RM souhlasí s umístěním stavby
„Areál pevných kontrol – po stopách
tanvaldských příběhů“ na pozemkových
parcelách č. 419/1, 389/8, 342/3, 232/1
vše v k. ú. Tanvald, které jsou v majetku
města, dle předloženého návrhu.
■■ RM souhlasí s umístěním stavby
nové teplovodní přípojky na stávající
teplovodní kanál z CZT:
1) na pozemkové parcele č. 487/11
v k. ú. Šumburk nad Desnou, která je
v majetku města, za účelem vytápění
objektů č. p. 461 a č. p. 463 ul. Mánesova,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou;
2) na pozemkových parcelách č. 2769
a 13/7 v k. ú. Šumburk nad Desnou, které
jsou v majetku města, za účelem vytápění
objektů č. p. 595, ul. Protifašistických
bojovníků a č. p. 596, ul. Husova, Tanvald
část Šumburk nad Desnou.
■■ RM v souladu s čl. VI, bod B 1) písmn.
b) zřizovací listiny souhlasí s přijetím
finančního daru ve výši 105 000 Kč
příspěvkovou organizací Masarykova
základní škola Tanvald, Školní 416.
■■ RM souhlasí s pokácením 1 smrku
nacházejícího se ve spodní části hřbitova
na Horním Tanvaldě, na pozemkové
parcele č. 629 v k. ú. Tanvald, dle
předloženého návrhu odboru rozvoje
a KV s tím, že dřevo bude použito pro
potřeby města nebo prodáno dle platného
ceníku.
■■ RM projednala návrh na pokácení
1 modřínu nacházejícího se v parku pod
kostelem v ulici Mánesova, Tanvald, část
Šumburk nad Desnou, na pozemkové
parcele č. 484/1 v k. ú. Šumburk nad
Desnou a rozhodla modřín v současné
době nekácet a projednat tuto záležitost
po skončení vegetačního období.
■■ RM projednala návrh na pokácení
1 modřínu nacházejícího se se nad
č. p. 596, ul. Husova, Tanvald část
Šumburk nad Desnou, na pozemkové
parcele č. 13/7 v k. ú. Šumburk nad
Desnou a rozhodla modřín v současné
době nekácet a projednat tuto záležitost
po skončení vegetačního období.
Upraveno podle obecného nařízení
o ochraně osobních údajů.

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva
•
Ve velké zasedací místnosti
radnice se uskuteční ve středu
8. června od 16 hodin jednání
zastupitelů města.
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Městská knihovna Tanvald

•

„Světový den oceánů“ – knižní výstava z našeho fondu ke třicátému výročí vyhlášení
tohoto dne na Konferenci OSN v Rio de Janeiru.
„Knížka pro prvňáčka podruhé“ – prvňáčci z Masarykovy ZŠ Tanvald se podruhé
podívali do naší knihovny a zažily tentokráte pohádkovou hodinku. V průběhu besedy
si poslechli pohádku O pejskovi a kočičce od Josefa Čapka a podle jejich vzoru se snažili
upéci dort. Všem se to povedlo na výbornou a v závěru po vlastním výběru a četbě knih
si odnášeli kouzelné rolničky.
„Pověsti z Jizerských hor“ – výtvarné soutěže se zúčastnily děti ze čtvrté a páté třídy
MZŠ Tanvald. Jména výherců: Anežka Rybínová, Yuliia Kulytska, Klára Balogová
Všechna dílka jsou vystavena v prostorách dětské části knihovny.

Autorka kresby Anežka Rybínová

Autorka kresby Yuliia Kulytska

Smetanovo trio pod drobnohledem

Otázky pro Smetanovo trio pokládá
Libuše Vedralová, předsedkyně festivalového výboru Tanvaldského hudebního
jara:
Vím, že jste stále v jednom kole. Můžete
mi říct, jak takový život špičkových
umělců vypadá?
„Je to nikdy nekončící proces. Za mnoho let naší spolupráce disponujeme téměř
celým triovým repertoárem, od klasicismu,
přes romantismus, až po autory dvacátého
století. Přesto každý návrat k těmto dílům je
pro nás vždy tak trochu objevitelskou novou
výzvou, znovu a znovu cizelujeme detaily
a přicházíme s novými nápady. Znamená
to, že příprava na koncerty prochází stále
živým tvůrčím varem. Ale život není jenom
o hudbě a koncertech. Vedle zvládání starostí všedního dne, jak to všichni známe,
se snažíme napomáhat i v hudebně organizační oblasti, aby se pod tíhou komerčního bytí současného světa na hudbu úplně
nezapomnělo.“

Je známo, že jste natočili všechna
Beethovenova tria. Můžete tento projekt
našim čtenářům přiblížit?
„Máte pravdu. Vedle mnoha romantických
a postromantických děl, která jsme natočili
pro nahrávací společnost Supraphon, jsme
se obloukem vrátili k tomu nejchoulostivějšímu, a to je k obřímu dílu z období klasicismu Ludwiga van Beethovena. Představuje prubířský kámen pro všechny komorní
soubory. Vyžaduje citlivý a fundovaný
smysl pro styl, ale také brilantní techniku.
Jak v muzikantské hantýrce říkáme – tam
je slyšet všechno. Byla to nádherná práce
podrobena detailnímu až mikroskopickému zkoumání, která se ale vyplatila, protože i tato nahrávka, jako mnohé naše předešlé, byla oceněna londýnským prestižním
časopisem BBC Music Magazine, ale i v českých médiích byla vyzdvižena superlativními kritikami.“
Kromě koncertování organizujete
hudební festivaly v různých koutech naší
země. Mohli byste pohovořit i o této vaší
činnosti?
„Jak už jsme zmínili, organizační činnost
se stala součástí našeho hudebního života. Neradi totiž přihlížíme zkáze, ke které na
poli hudební klasiky minimálně v průběhu
posledních dvaceti let dochází, a tak přispíváme k zachování proslulé české hudební
tradice festivalovým cyklem České kulturní slavnosti, jehož součástí je i naše oblíbené Tanvaldské hudební jaro. Pro představu
čtenáře taková organizační činnost v sobě
zahrnuje nejen tvorbu dramaturgie a kontakt s umělci, ale především mravenčí práci
při shánění finančních prostředků, zajištění veškerých propagačních materiálů a tak
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Autorka kresby Klára Balogová

•
podobně. Jsou to stovky hodin práce, které
si jen těžko dovede posluchač při návštěvě
koncertu představit.“
Všichni tři jste vynikající sólisté,
vystupujete s prestižními orchestry.
Můžeme nahlédnout do vašich plánů?
„Právě v momentě, kdy odpovídáme na
vaše dotazy, zazvonil telefon od rakouského
manažera, který přišel s nabídkou vystoupení Smetanova tria v Beethovenově trojkoncertu v Madridu na podzim tohoto roku.
Se stejným programem vystoupíme na již
naplánovaném koncertu v únoru 2023 ve
Smetanově síni Obecního domu v Praze na
Festivalu PROMS za doprovodu Českého
národního symfonického orchestru. Před
několika dny jsme zakončili cyklus komorních koncertů po vlastech českých s programem, který jsme představili 2. května
v jednom z nejkrásnějších sálů světa, ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Z nejbližších koncertů nás čeká vystoupení v duové formaci – violoncello a klavír – v Itálii,
krátce po návratu v červnu pak dokončení
nahrávky CD komorních děl Josefa Páleníčka a po krátkém letním odpočinku se budeme vedle českých koncertů připravovat na
třínedělní turné v USA a neméně prestižní
vystoupení ve Wigmore Hall v Londýně, kde
se nám pro další sezónu dostalo velké cti
stát se rezidenčním souborem.“
Děkuji vám za rozhovor a za péči a čas,
které věnujete Tanvaldskému hudebnímu
jaru. Těším se na další spolupráci a přeji
vám do dalších let hodně úspěchů.
Na otázky Libuše Vedralové odpovídali
za Smetanovo trio
Jitka Čechová a Jan Páleníček

červen 2022
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Dění v SVČ Tanvald
Během do vrchu na
sjezdovce Pionýrka,
závodem na in line
bruslích, keramickými dílnami pro veřejnost, školy a školky,
programy pro ukrajinské rodiny, krajským
kolem branného závodu Ještědská hlídka
a hlavně přípravou závěrečné Akademie
SVČ – tím žilo SVČ během květnových dní.
V zimě si spousta dětí užívala sjezdovku
Pionýrka z kopce dolů, jaká makačka ale
je vyběhnout ji nahoru si 11. května 2022
vyzkoušelo tři sta dvacet pět závodníků
z mateřinek a prvního stupně škol z Tanvaldu a okolí. Děti se však do náročného
běhu pustily s vervou, a tak se i díky příznivému počasí závod vydařil. Blahopřejeme
všem ke krásným výkonům. Jak dopadlo
další ze série klání Poháru Běžce Tanvaldu – závod na in line bruslích, se dozvíte v příštím čísle. V době, kdy píšeme tyto
řádky, ho máme teprve před sebou. Děkujeme firmám Titan-Multiplast, Maškovo
pekařství, 4Soft a městu Tanvald za podporu a ZŠ Sportovní za to, že se s námi
podílela na organizaci.
Jak si školáci z druhého stupně poradili s úkoly z oblasti branné výchovy a zdravovědy při krajském kole Ještědské hlídky,
vám ze stejného důvodu také napíšeme až
příště. J
Nejen sportem však živ je člověk. Během
jarních měsíců se v dopoledních hodinách v naší keramické dílně střídaly školní a školkové třídy. Děti si k nám chodily
vytvářet dárečky z keramické hlíny. Pod
vedením Dany Humlové modelovaly i glazovaly. Zkrátka nepřišli ani příznivci keramiky, kteří už odrostli školním škamnám.
Odpolední dílny pro veřejnost si často užívali nejen samotní dospělí, ale i maminky
společně se svými dětmi. Pec jela naplno
a účastníci dílen si odnesli spoustu parádních výrobků.

•
Po dvou „covidových letech“, kdy nám to
opatření nedovolila, jsme mohli 30. května 2022 opět zorganizovat závěrečnou
Akademii SVČ. Kromě tradiční výstavy a vystoupení tanečních kroužků jsme
letos zkusili zapojit do dění na pódiu i děti
z kreativních kroužků. V době, kdy píšeme tato slova, finišujeme s přípravami
módní přehlídky, v rámci které se představí holky a kluci z výtvarných a šicích
kroužků. Snad se nám to podaří ke spokojenosti všech zúčastněných – těch na
jevišti i v hledišti. Příště vám o tom napíšeme. J
Co chystáme na červen
První červnový den tradičně patří
všem dětem. My jsme si pro ty nejmenší
(školkové a nejmladší školáky), připravili setkání s večerníčky. Protože Večerníček už dávno není jedinou pohádkou, na
kterou lze v televizi narazit, postavičky
z pohádek tohoto pořadu trochu upadají v zapomnění, což je škoda. A tak jsme
pro děti připravili zábavné úkoly a setkání s postavičkami z večerníčkových příběhů, abychom je s nimi seznámili, nebo si
je společně připomněli.
Odpoledne pak bude patřit zábavnému sportování. Na městském stadionu se
uskuteční pohybově zaměřený sportovní den, na kterém si kluci a holky budou
moci vyzkoušet tradiční i méně známé
sportovní disciplíny. Kupříkladu lezeckou
stěnu, fotbal, lezení na síti, opičí dráhu,
házení na koš nebo orientační běh bludištěm. Akci připravujeme společně se ZŠ
Sportovní. Přijďte si dát do těla a užít si
den.
V úterý 14. června 2022 se v tanvaldské sportovní hale uskuteční slavnostní vyhlášení těch nejlepších z nejlepších
dětských sportovců, kteří se zapojili do
Poháru Běžce Tanvaldu.

Výstava v kině

Zapojení ukrajinských dětí
Tábory
Tábory se letos rychle naplnily. Ještě stále však máte šanci se přihlásit. Volná místa
mají ještě rybáři, výtvarníci a Toulavé boty.
Tento tradiční příměstský tábor se letos
uskuteční trochu jinak, než bylo obvyklé. Odehraje se až 22.–26. srpna a nebude
možné se hlásit na jednotlivé výlety, ale
pouze na celý týden. A co se bude dít? Na
výpravy se bude chodit do blízkého i vzdálenějšího okolí Tanvaldu (vodopády Černé
Desné, rozhledna Proseč, Vysoké n. J., rozhledna Černá Studnice, lesopark u Majáku, venkovní hřiště a cukrárny). Cestu zpestří zábavné hry a tradiční soutěž
o keramickou „toulavou botu“. Za nepříznivého počasí se uskuteční náhradní program v SVČ. Podrobnější informace, stejně
jako informace o všech našich táborech
a akcích, najdete na www.svctanvald.cz
nebo na Facebook profilu Středisko volného času Tanvald.
Za SVČ Tanvald Alena Bartovská

Dění v RC Maják Tanvald
Programová nabídka:
www.centrumajak.cz
Facebook:
Rodinné centrum
Maják, Tanvald

•

čtvrtek 2. června od 16 hodin
Senior klub ll. Tanvald Výšina pořádá červnové grilování. Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na vás v zahradě Senior klubu.
neděle 5. června od 9 hodin
Cesta lesem pohádek – první červnová neděle patří tradičně dětem a postavám
z pohádek a večerníčků. Průběžný start 9-11 hodin z Autokempu Tanvaldská kotlina,
kde bude i cíl. Čeká na vás trasa dlouhá 5 km s 12–13 pohádkovými zastaveními a v cíli
bramboračka. Sebou misku a lžíci na polévku!
Startovné 40 Kč na osobu.
V červnu nás také chystá Přespávačka v Majáku a přivítání léta. Na webu a facebooku
nás bude průběžně informovat Libuška.
Známé jsou termíny pro příměstské tábory v RC Maják.
Konat se budou v termínech 18.–29. července a 8.–18. srpna
Až do konce června běží dopolední program v naší herně:
■■ pondělí s Lenkou
■■ úterní hudební hrátky a v pátek Baby club u Janči
■■ čtvrteční Eko dílnička a tvořivá úterní odpoledne patří Libušce
■■ v případě zájmu o středeční hlídání dětí bez maminek kontaktujte
Lenku 739 054 465
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Pár slov o nemocnici v Tanvaldě
V roce 1889 byla v Tanvaldě, v Bedřichově (někde se uvádí ve Fridrichově) údolí postavena nemocnice Františka Josefa
I. O celé čtyři roky dříve než v sousedním
Jablonci nad Nisou. Byl to logický krok
na vznikající situaci v tomto kraji, kdy
s rozvojem průmyslu se začala zvyšovat
i nemocnost lidí. O výstavbě nemocnice
se jednalo již dlouho před samotnou realizací. Wilhelm Schmidt, ředitel tanvaldské
přádelny založil v roce 1856 tzv. nemocniční fond a dalších dvacet šest let byly
do tohoto fondu ukládány finance než se
podařilo shromáždit požadovaný obnos.
Podle projektu zpracovaného turnovským
stavitelem p. Bohatým začal šumburský
stavitel Karel Pekárek v roce 1886 se svojí
stavební firmou realizovat výstavbu nové
nemocnice. Tu dokončil o tři roky později a 14. října 1889 byla nemocnice zkolaudována. Tehdy se jednalo o jednopatrový
objekt. Prvním primářem byl jmenován
dr. Konrád Köhner. Spolu s ním pracoval
v nemocnici dr. Augustin Hansdorf. Přijímáni byli pacienti se všemi chorobami
a nemocnice byla rozdělena následovně:
v západním křídle bylo infekční oddělení, ve východním chirurgická ambulance a operační sály. Lůžková část jednotlivých oddělení byla v patře objektu. V té
době pracovaly v nemocnici jako ošetřovatelky řádové sestry „Milosrdných sester“ z Bohosudova a „Milosrdných sester
sv. Kříže“ z Aše. V roce 1891 byla nemocnice přejmenována na Okresní nemocnici
Františka Josefa I. V roce 1894 vypukla velká epidemie neštovic. Jednou z jeho obětí byl i první primář tanvaldské nemocnice dr. Köhler. Na jeho místo byl jmenován
dr. Schwertásek. J. Rydl, majitel sklárny v Desné byl jedním z mecenášů, kteří
se podíleli v roce 1904 na výstavbě pavilonu pro pacienty nemocné TBC a siliko TBC. Jednalo se o častou nemoc právě
mezi sklářskými dělníky. Pavilón měl krytou lehárnu. V roce 1924 odchází primář
dr. Schwertásek do důchodu. Jako nový
primář je jmenován dr. Kantor. Jeho manželka je dcerou posledního majitele hornotanvaldského pivovaru. Během doby
jeho primariátu došlo v letech 1927–1928
za provozu k rekonstrukci nemocnice.
Během ní byla zdvižena střecha a přistavěno druhé patro hlavní budovy. V podkroví byly zřízeny byty pro řádové sestry a ve druhém patře byla vybudována
kaple. V roce 1932 dr. Kantor odchází do
nemocnice v Jablonci nad Nisou a na primářský post nastupuje dr. Lauren Wieden.
Díky jeho známostem je postaven infekční pavilón a v roce 1941 otevřen. Jedná se
o budovu za hlavní budovou nemocnice dnes LDN přesněji CEDR. V okresním
archivu v Jablonci je uložený projekt přestavby tanvaldské nemocnice. Je zde uveden rok 1940. Projekt vypracovala liberecká kancelář architektů Lossow & Kühne.
Přestavba spočívala v tom, že bude vystavěna část objektu, která propojí hlavní

•

18. 11. 1983, jeden z posledních
snímků pavilónu TBC

Snímek podoby nemocnice do roku 1928,
kdy byla budova jednopatrová.

Výkres z projektu z roku 1940, spojení pavilonu TBC s hlavní budovou dostavbou třetí budovy.

budovu nemocnice a pavilón TBC do jednoho celku. K realizaci tohoto projektu
nedošlo. Dr. Wieden v roce 1944 umírá
a jeho funkci přebírá dr. Edelman, který
byl posledním primářem německé národnosti v tanvaldské nemocnici do května
1945. Dne 20. června 1945 přichází z Prahy do tanvaldské nemocnice první český
primář Zdeněk Lehraus. Z personálu zde
v té době byl jeden český lékař MUDr. Mojžíš, dva ruští lékaři, jeden přesněji jedna
internistka a chirurg. V nemocnici, která
byla monoprimariátová, bylo chirurgické
oddělení a interní oddělení v hlavní budově. Plicní a infekční oddělení bylo v samostatných pavilonech. Ze tří chirurgických
pokojů byla zřízena malá porodnice.
Koncem roku 1945 se začíná s přípravou
výstavby márnice za nemocnicí. Původní byla v nevyhovujícím prostoru, v malé
nevětrané místnosti vedle kotelny. V roce
1950 se nemocnice mění na více primariátovou a přicházejí noví lékaři.
Nad infekčním oddělením bývala farma. Zde se chovaly ovce, králíci a morčata
pro laboratorní účely. Dále se zde chovala prasata, krůty a slepice. Těmi se přilepšovalo pacientům na stravě. V infekčním
pavilónu prý bylo po epidemiologické, provozní a hygienické stránce možné odizolovat sedm různých infekčních
chorob a z těchto důvodů byl v roce 1951
pavilon určen jako karanténní infekční
pavilón pro celou Českou socialistickou
republiku.
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V roce 1956 odchází z nemocnice řádové sestry a na jejich místo nastupují jako
ošetřovatelky nejprve brigádnice a později diplomované sestry. Nemoc TBC byla
na ústupu a tak v roce 1963 bylo z plicního oddělení, oddělení Interna II: Nemocnice se dále rozvíjela. V roce 1967 byla
vybudována ambulance nukleární medicíny, první v republice. Na jaře roku 1967
byla farma zrušena. Uvažovalo se zde
o zřízení společenského klubu, k realizaci však nedošlo. Farma začala chátrat.
V letech 1978 až 1981 proběhla další z celé
řady rekonstrukcí nemocnice. Od té doby
se do dnešních dnů událo ještě mnoho. Ne všechny objekty patřící do areálu nemocnice, zmiňované v tomto článku, se dochovaly dodnes. Dne 4. září 1981
proběhlo od 16 hodin hasičské cvičení, při kterém byla bývalá farma zapálena a hasiči ji nechali kontrolovaně shořet. V roce 1983 byl zbourán pavilón TBC.
Na jeho místě bylo následně vybudováno
parkoviště. Nemocnice v Tanvaldě funguje dodnes. Některá oddělení a ambulance v tanvaldské nemocnici již nenajdete. Například porodnici. I chirurgické
oddělení bylo zrušeno. V přízemí objektu je chirurgická ambulance. Během let
se nemocnice několikrát zásadně změnila. A proč název Pár slov o nemocnici?
Popsat veškeré dění v tanvaldské nemocnici by vydalo na několik velice obsáhlých
článků.
Miroslav Dušek

červen 2022
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Filipojakubská noc nezklamala

Rej čarodějnic připadá na večerní třicátý
duben, ale to se jistě hned vybaví naprosto každému z nás, ale už ne všichni vědí,
jaký je vlastně pravý význam tohoto večera. Tento večer může být také označován
jako Filipojakubská noc, Noc čarodějnic,
Valpuržina noc, nebo Beltine. Jedná se
o svátek původem pohanský, tradovalo se,
že právě v tuto noc se na kopcích scházejí
čarodějnice, které se domlouvají s ďáblem
na tom, jak nejlépe škodit lidem. A právě proto se v tento večer pálí oheň. Toho
se totiž čarodějnice bojí a utíkají před ním.
Říká se, že v tuto noc, tedy z 30. dubna na
1. května byla síla zlé moci mnohonásobně
větší než kdykoli jindy.
Lidé opravdu věřili v to, že v tomto období probíhal slet čarodějnic, a tak se snažili všemožnými způsoby ochránit. Pálení ohně však nebyl jediný způsob, jak se
magickým zlým silám ubránit. Pokud jste
se nechtěli s temnými silami setkat, nikdy
jste neměli vycházet z domu bez květu
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z kapradí a svěcené křídy. Tyto předměty
vás měly spolehlivě uchránit před případným potkáním magických zlých sil. Čarodějnice bylo také údajně možné zahnat
i výstřely mířenými do vzduchu, údery
bičem nebo rozbitím hliněného hrnce.
V případě, že se lidé stále necítili v bezpečí, mělo je od magických sil spolehlivě ochránit umístění bodláčí před práh
domova. V případě, že by se k nim chtěla
čarodějnice dostat, poranila by se o umístěný bodlák a utekla by. Velice často se také
na ochranu polilo celé hospodářství svěcenou vodou.
V našich končinách se tento den nese ve
znamení pálení čarodějnic a ochrany před
zlými silami. Ale ne ve všech kulturách je
na tento den pohlíženo stejným způsobem. Krásným důkazem je právě keltský
svátek zvaný Beltine. I v této kultuře lidé
zapalovali oheň, ale to z naprosto jiných
důvodů. Podle jejich teorie má totiž oheň
výborné očisťující účinky. Kolem zapáleného ohně se vždy tancovalo a lidé přes něj

skákali a právě to jim mělo zajistit dlouhé
a pevné zdraví. Nezapomínalo se však ani
na hospodářská zvířata, která byla kolem
zapáleného ohně prováděna a díky tomu
měla zůstat zdravá.
A ještě jedna zajímavost se pojí s 30. dubnem. Pokud si přejete založit rodinu, právě tato noc by pro vás měla být ideální.
Díky tomu, že této noci jsou přisuzovány magické síly, traduje se, že se vyplňují
ta nejsilnější přání. Tradice navíc říká, že
děti, které byly počaty právě v tuto magickou noc patří mezi ty nejšťastnější.
V Tanvaldu se tradičního pálení čarodějnic ujal SDH Horní Tanvald spolu s Městskou kulturní kanceláří a Rodinným centrem Maják. Mohutná hranice, bohaté
občerstvení, rej masek a v neposlední řadě
velmi příjemné počasí navodily perfektní
atmosféru, která vyvrcholila nádherným
ohňostrojem. Děkujeme všem pořadatelům za perfektní organizaci celého večera.
-vlakod-

Pohár běžce Tanvaldu pokračoval během do vrchu
Celoroční seriál závodů určený pro děti
z mateřských školek a pro žáky prvního
stupně z Tanvaldu a okolních obcí pokračoval ve středu 11. května na tanvaldské sjezdovce Pionýrka. Na start závodu
se postavilo tři sta dvacet pět závodníků.
Díky krásnému počasí, sportovní atmosféře a kvalitní organizaci se závod vydařil na výbornou. Tímto děkujeme všem
závodníkům za účast, rodičům a pedagogům za to, že děti přivedli a byli jim podporou. Veliké díky patří sponzorům: pro
tři nejlepší závodníky v kategorii vyrobila fa Titan Multiplast tematické plastové

medaile, Maškovo pekařství tradičně
napeklo vánočky a koblihy, PBT dále podporuje fa 4Soft a samozřejmě město Tanvald. Organizaci závodů zajišťuje SVČ
Tanvald, ZŠ Tanvald, Sportovní a pozice startéra tradičně patří panu starostovi
Vladimíru Vyhnálkovi. A jaké další závody nám ještě do celkového bodování PBT
zbývají? Po běhu do vrchu bude následovat závod na in line bruslích na městském
stadionu (25. května) a závěrečný maratonský běh na běžecký tratích v Tanvaldě
U lesíka (8. června). Ti nejlepší z nejlepších v jednotlivých kategoriích pak budou
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slavnostně vyhlášeni v tanvaldské sportovní hale v úterý 14. června.
Rádi bychom Vás pozvali na další sportovní akci a tou je pohybově zaměřený
zábavný mezinárodní den dětí. Bude se
konat na Městském stadionu v Tanvaldě ve středu 1. června. Těšit se můžete na
lezeckou stěnu, opičí dráhu, házení na koš,
fotbal, lezení na síti, orientační běh bludištěm a řadu dalších disciplín. Mimo jiné
proběhne promo akce jabloneckého florbalového klubu. Přijďte si užít MDD společně s námi.
Jana Tůmová

Tanvaldský zpravodaj

Z Muchovmana
Muhuman

červen 2022

Kulturní pořady
v Kině Jas Járy
Cimrmana v červnu •

•

7. června úterý
18 hodin
Absolventský koncert ZUŠ Tanvald
Absolventský koncert, kde vystoupí
nejlepší žáci ZUŠ ukončující studium
prvního a druhého stupně.
Vstupné: dobrovolné
11. června sobota
19 hodin
Švestka
Divadelní představení Žižkovského
divadla Járy Cimrmana z Prahy. Jevištní
sklerotikon.
Předprodej vstupenek zahájen 14. 5. 2022
pouze osobně a v hotovosti v pokladně
kina Jas v Tanvaldě.
Vstupenky lze koupit vždy v hrací dny
kina hodinu před každým představením.
Vstupné 400 Kč.

Stejný tým organizátorů Muchovmana
přesídlil z hospody Ve Vrších do prostoru
Tanvaldského kempu a po dvouleté pauze znovu oživil tento adrenalinový závod.
„Muhuman“ se konal v sobotu 14. května 2022. Pokud někdo v názvu Muhuman spatřuje jakýsi náznak slovíčka
Muchovman, vůbec není daleko od pravdy. Muchovman – dnes již Muhuman přešel do své nové „životní etapy“. Disciplíny
zůstaly obdobné. Za krásného slunečného počasí nejprve hromadně vystartovali
všichni běžci. Na předávce je čekali lezci –
resp. nosiči, kteří na vrchol Špičáku stoupali se zátěží – muži nesli 30 kg, ženy 15 kg,
děti 5 kg. A poslední předávka čekala na
cyklisty, kteří absolvovali nedlouhou, ale
zato přetěžkou bikerskou trať.

14. června úterý
18 hodin
Taneční představení ZUŠ Tanvald
Vstupné: dobrovolné
16. června čtvrtek
16 hodin
Školní akademie ZŠ Sportovní Tanvald.
Vstupné dobrovolné.
21. června úterý 18 hodin
Koncert žáků ZUŠ Tanvald
Vstupné: dobrovolné
Další akce:
10. června pátek
21.30 hodin
4. koncert THJ v kostele
sv. Františka z Assisi
Božská komedie
Účinkují Duo KCHUN. Středověká
a renesanční inspirace Dantovou Božskou
komedií ve zpěvech, mluveném slovu
a videoartu. Vstupné: 150, 100 Kč

Shrnutí letošního 1. ročníku Muhumana
slovy Honzy Kuny:
„Díky všem závodníkům, kteří sebrali odvahu a zúčastnili se letošního závodu
MUHUMAN 2022. Na zbrusu nových tratích
se proháněli kromě dospělých závodníků
i závodníci mladších ročníků, což nás těší
obzvlášť. Vítězem se nakonec stal hvězdný tým „VAJCA“ ve složení Petr Knop, Jakub
Sikora a Dušan Augustiňák časem 1:23:09.
Kategorii jednotlivců ovládl Pavel Štryncl za
1:27:06. Velký dík náleží všem pořadatelům
z TJ Tanvald, Frantovi Kubíčkovi za vynalezení bikerské trasy, časomíře Alče Voborníkové a Honzovi Pickovi, fotografům Tondovi Bělonožníkovi a Zbyňďovi Kadeřábkovi,
speakrovi, startérovi a cílovému rozhodčí v jedné osobě Vladimíru Vyhnálkovi
a spoustě dalších dobrovolných pomocníků, bez kterých by se to neobešlo. Poděkování za podporu patří také všem partnerům
a sponzorům závodu.“
Historicky zažitého Muchovmana s nezapomenutelnými zážitky v našich sportovních srdcích se ctí nahradil Muhuman, který již letos přinesl řadu zážitků a parádních
výkonů. Ať žije Muhuman 2022!
Jana Tůmová

25. června sobota
11–22 hodin
Zavízofest
Rockový festival na centrálním parkovišti
v Tanvaldě.
Vystoupí SDM, Kompress, Mandragora, X
Jazz, Ovčie Kiahne, Mucha a Makule.
Vstupné: dobrovolné

HUMORIÁDA
na cestách

středa 29. června | 18.00
Městské divadlo
Jablonec nad Nisou
Více na humoriada.cz
JOSEF DVOŘ ÁK | URŠULA KLUKOVÁ | TOMÁŠ TÖPFER
PATRIK ROZEHNAL | PAVEL VÍTEK | JANA CHLÁDKOVÁ
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Aby byl život dobrý až do konce
Věděli jste, že osm lidí z deseti si přeje
prožít své poslední chvíle se svými blízkými nebo přímo doma? A právě proto existuje Hospic sv. Zdislavy. Stará se
o nevyléčitelně nemocné, jejichž život
se chýlí ke konci. Hospic poskytuje paliativní péči, která zmírňuje bolest a další tělesná i duševní strádání provázející
nemoc.
Sestřičky a lékaři pravidelně jezdí do
domácnosti, poskytnou radu i pomocnou
ruku při péči o nevyléčitelně nemocného. Jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu a když je potřeba, kdykoli přijedou za nemocným a jeho rodinou. V situaci, kdy se příbuzní nemohou postarat
sami doma, mohou využít služby lůžkového hospice. Ten je umístěn v nově zrekonstruované budově bývalého dětského
domova v samém centru Liberce, doslova
pár desítek metrů od terminálu městské
hromadné dopravy Fügnerova a obchodního centra Fórum. Ačkoli je objekt hospice v centru, není zatížen hlukem, neboť
je téměř ze všech stran chráněn zelení či
vysokými budovami.
O nemocného pečuje tým profesionálů tvořený lékaři, všeobecnými sestrami, ošetřovateli a sociálními pracovníky.
V budově hospice je 28 jednolůžkových
pokojů s vlastní koupelnou, televizí
a bezdrátovým internetem. Pokoj je možné dovybavit dle přání pacienta. Cílem je
přiblížit mu domácí prostředí tak, aby se
cítil co nejlépe. S nemocným může pobývat rodina či jiná blízká osoba 24 hodin
denně 7 dní v týdnu. I návštěva čtyřnohého mazlíčka je vítána. V hospici naleznete i kapli, klidný a důstojný prostor k rozhovoru s rodinou či duchovními, kteří
sem pravidelně dochází.
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Důležitou součástí hospice jsou dobrovolníci. Nezištně pomáhají a podílejí se na
nejrůznějších činnostech, např. na provozu čajovny a recepce, docházejí k lůžku
pacienta a jsou nápomocní při společenských akcích. Hospic nabízí také odlehčovací (respitní) službu, která je určena
rodinám pečujícím o svého nemocného
v domácím prostředí. Na určitou dobu má
jejich blízký v hospici veškerou péči a oni
si mohou na chvíli odpočinout.
Hospic nemocnému garantuje, že
nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že
bude zachována jeho lidská důstojnost
a nezůstane sám. Mnoho pozitivních
ohlasů na naši práci nám ukazuje, že tuto
hospicovou preambuli se nám daří naplňovat: „Chtěla bych touto cestou z celého
srdce poděkovat. Vaše pomoc nám umožnila nechat si maminku doma a být s ní do
poslední chvíle. Stihli jsme jí říct, jak moc ji
máme rádi, jak nám bude chybět a naposledy jsme si společně zazpívali… Hospic nám pomohl utišit bolesti a my nebyli
nuceni dát maminku do nemocnice, kam
tolik nechtěla. Pomohli jste nám najít cestu
v bolesti. Díky, Nikola.“

Pokud máte zájem o služby hospice
nebo o bližší informace neváhejte kontaktovat poradnu hospice na telefonním
čísle: 605 111 313. Můžete nás také navštívit v pátek 17. června 2022 v 17 hodin, kdy
se na nádvoří hospice koná Benefice pro
hospic. Vystoupí mladý houslista Daniel
Matejča, liberecký písničkář Kuba Horák
a Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ.
Vstupné je dobrovolné a celý výtěžek
bude věnován ve prospěch hospice. Jste
srdečně zváni.
Bližší informace: Mgr. Jana Matyášová,
vedoucí fundraisingu, 730 182 714
jana.matyasova@hospiczdislavy.cz,
www.hospiczdislavy.cz
-red-

Mediátorky podpory zdraví z Tanvaldu a Chrastavy
bodují v jarní sbírce potravin
V sobotu 23. dubna proběhla celostátní potravinová sbírka, která měla za
úkol naplnit kriticky vyprázdněné krajské potravinové banky. Významným přispěním k úspěšnému splnění mise byly
mediátorky podpory zdraví z Regionálního centra podpory zdraví (RCPZ) Liberec,
působící v rámci projektu Efektivní podpora zdraví Státního zdravotního ústavu
(SZÚ).

Banky jsou pro mnohé rodiny, seniory,
samoživitele a samoživitelky a další skupiny lidí v nouzi určitým pilířem jistoty
přístupu k základním potravinám a hygienickým potřebám. Potravinové sbírky
probíhají tradičně v obchodech potravinových řetězců jako jsou Kaufland, Billa,
Lidl, Globus. Realizaci zajišťují jak pracovníci a dobrovolníci jednotlivých krajských
bank, tak si své brigádníky zajišťuje velká část jednotlivých provozoven, které už
neobsáhnou pracovníci bank.
Liberecká potravinová banka zajistila
sběr v 21 provozovnách. Ve vratislavickém
Lidlu měly od rána do 13 hodin dobrovolnickou službu tři pracovnice Regionálního centra podpory zdraví pro Liberecký
kraj – mediátorky podpory zdraví z Tanvaldu – Klára Puľová, z Chrastavy – Jana
Kroková a jejich koordinátorka z RCPZ
Liberec – Daniela Pěničková. Za dobu
své služby sebraly na 600 kg potravin
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a hygienických potřeb (celkové výnosy
si postupně zpracovávají krajské banky
individuálně a vyvěšují na svých webech:
https://www.potravinovebanky.cz/potravinove-banky-v-cr), což je vyneslo na
pomyslné druhé místo týmů krajské banky, hned za tradičně nejbohatší sbírku
v prodejně Globus.
Za pomoc Potravinové bance Liberec
se jim dostalo pochvaly od ředitele banky Josefa Vlčka a o jejich práci informoval
Český rozhlas Liberec. Za úspěchem sbírky stála vřelá, osobní komunikace mediátorek s návštěvníky obchodu, při které
rychle a efektivně vysvětlily účel sbírky,
předaly leták a úsměvem povzbudily
nakupující k solidaritě, která je v současných ekonomicky nelehkých časech tolik
potřebná.
Daniela M. Pěničková
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První jizerskohorský resort MONTANIE ****
v Desné na břehu Souše
přijme do týmu v režimu hlavního
pracovního poměru
recepční/recepčního
s rozšířenou administrativní
působností
X
X
X
X

rezervace
check in/out
komunikace s ubytovanými hosty
práce na krátký/dlouhý týden 8–20 h
(bez nočních služeb)

předpoklady:
X práce s PC
X komunikativně němčina nebo
X
X
X

angličtina
radost z komunikace s širokým
spektrem návštěvníků
organizační schopnosti
nutná schopnost vlastní dopravy
na pracoviště

přijme do týmu v režimu hlavního
pracovního poměru
provozní/ provozního
X odpovědnost za provoz 4**** resortu
X komplexní vedení – řízení a kontrola
X
X
X

předpoklady:
X práce s PC, hotelový systém, skladový
systém

X komunikativně němčina nebo
X
X
X

přijme do týmu v režimu hlavního
pracovního poměru
samostatného kuchaře/
kuchařku
X se zájmem o vyšší gastronomii
v restauraci 4**** resortu

X práce v moderní kuchyni
X práce na krátký/dlouhý týden
předpoklady:
X prokazatelná praxe kuchaře
X znalost práce s recepturami,
skladovým

X hospodářstvím, objednávkami
X radost z vaření
X nutná schopnost vlastní dopravy na
pracoviště

týmu více než 20 zaměstnanců
plánování a příprava všech akcí
v resortu
pokladna
práce dle provozních potřeb resortu
(bez nočních služeb)

angličtina
radost z komunikace s širokým
spektrem zaměstnanců a hostů
samostatnost a organizační
schopnosti
nutná schopnost vlastní dopravy na
pracoviště

přijme do týmu v režimu hlavního
pracovního poměru
administrativní sílu pro
evidenci materiálu, potravin,
(natěžování), příprava
podkladů pro externí účetní
firmu, další administrativní
podpora hotelové agendy
X práce v běžné pracovní době
8–16.30 h

předpoklady:
X práce s PC
X pečlivost
X zájem o administrativu a hotelnictví
X nutná schopnost vlastní dopravy na

přijme do týmu v režimu hlavního
pracovního poměru
údržbáře s širokou technickou
zkušeností
X technická správa budov
X celoroční údržba areálu
X práce na krátký/dlouhý týden 8–20 h
(bez nočních služeb)

předpoklady:
X řemeslná zdatnost
X kladný vztah k elektronickým
systémům – řízení

X topení, VZT, ČOV, vodního
X
X
X

hospodářství…
ŘP traktor, práce s dalšími stroji –
sněhová fréza, sekačka, pila atd…
vynikající zdravotní stav
nutná schopnost vlastní dopravy na
pracoviště

přijme do týmu v režimu hlavního
pracovního poměru
servírku/ číšníka
X obsluha hostů resortní restaurace
X práce za barem
X práce na krátký/dlouhý týden
předpoklady:
X praxe servírky/číšníka, praxe baristy
vítána

X základní fráze němčina nebo
angličtina

X radost z komunikace s širokým
spektrem návštěvníků

X nutná schopnost vlastní dopravy na
pracoviště

pracoviště

životopisy prosím zasílejte na: hr@montanie.cz
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Kino Jas Járy Cimrmana

červen 2022

pá + so
3. a 4. 6.

17.00

Zakletá jeskyně Nová česko-slovenská filmová pohádka. Film vypráví pověst o zázračné jeskyni, kde jsou uloženy
drahokamy a obyčejná sůl. V hlavních rolích Táňa Pauhofová, Karel Dobrý a Ondřej Kraus.

120, 140 Kč
přístupný
98 min.

pátek
3. 6.

19.00

Top Gun: Maverick Americké akční drama. Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell,
se vrací do akce. V hlavních rolích Tom Cruise, Jennifer Connelly a Val Kilmer. České znění.

140 Kč
od 12 let.
131 min.

sobota
4. 6.

19.00

Tři tygři ve filmu: JACKPOT Česká zběsilá akční komedie. Tři tygři konečně v celovečerním filmu.
V hlavních rolích Štěpán Kozub, Albert Čuba, Vladimír Polák a Robin Ferro.

120 Kč
od 12 let
110 min.

pátek
10. 6.

17.00

Náměsíčníci Německý animovaný rodinný film. Zachrání Petr svou sestřičku, kterou unesl zlý Měsíční muž?
Dobrodružství může začít. České znění.

100, 120 Kč
přístupný
85 min.

pátek
10. 6.

19.00

Pánský klub Nová česká komedie. Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady nesourodou pětici.
V hlavních rolích K. Hrušínská, J. Mádl, M. Šteindler, Z. Žák a B. Polívka.

130 Kč
od 12 let
89 min.

sobota
11. 6.

19.00 Švestka Divadelní představení Žižkovského divadla Járy Cimrmana z Prahy. Jevištní sklerotikon.

pá + so
17. a 18. 6.

18.00

Jurský svět: Nadvláda Americký akční dobrodružný film. Dinosauři žijí mezi námi. velkolepá tečka za Jurským parkem
a Jurským světem. V hlavních rolích Chris Pratt, Jeff Goldblum a Laura Dern. České znění.

400 Kč
140 Kč
od 12 let.
147 min.

Rakeťák Americký animovaný rodinný film. Film studia Disney a Pixar přináší příběh Buzze Rakeťáka
pá + so
17.00
a jeho dobrodružství do nekonečna a ještě dál. České znění.
24. a 25. 6.

110, 130 Kč
přístupný
100 min.

Prezidentka Nová česká romantická komedie Rudolfa Havlíka. Příběh prezidentky, která se v převleku vydá do noční
pá + so
19.00
Prahy. V hlavních rolích Aňa Geislerová a Ondřej Vetchý.
24. a 25. 6.

140 Kč
od 12 let
100 min.

Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu www.tanvald.eu nebo www.disdata.cz

Výstava fotografií Líby Novotné probíhá od června do července v Kittelově domě v Krásné 10, Pěnčín u Jablonce nad Nisou.
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