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Přišlo jaro / J. V. Sládek 
Zakukala žežulička z doubravy: 

„Přišlo jaro, kdo je se mnou pozdraví? 
Přišlo, jak by z nebe spadlo, samý květ, 

pospěšte si, chcete-li je uvidět!“
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Otevření očkovacího centra v Tanvaldě •
Po prosincovém zřízení centra antigen-

ního testování se podařilo v Tanvaldě roz-
jet i strategické očkování. S předpokladem 
zvyšování dodávek vakcín bude moci spo-
lečnost SMRŽO-MEDIC zabezpečit prooč-
kování celého Tanvaldska.

Očkovací centrum pro občany Tanvaldu 
a  okolí zřídily  město Tanvald a  SMRŽO-
-MEDIC, s.r.o. ve  spolupráci s  Libereckým 
krajem.

Proočkování úvodních 110 klientů těch 
nejstarších věkových kategorií proběh-
lo v  pohodové atmosféře, kterou zajisti-
la perfektní organizace na  místě samém 

ZŠ Tanvald, Sportovní zve všechny zá-
jemce do  tříd s  rozšířenou výukou těles-
né výchovy na  talentové zkoušky, které 
se budou konat v měsíci květnu. Zkoušky 
proběhnou v závislosti na pandemické si-
tuaci pravděpodobně ve  venkovních pro-
storách na Městském stadionu v Tanvaldě. 
O termínu a organizaci zkoušek se dozvíte 
na  www.zstanvald-sportovni.cz, kde vás 
budeme s časovým předstihem o všem in-
formovat.

Jaké disciplíny na vás čekají? Hod medi-
cinbalem z  místa (tzv. autové vhazování), 
přeskoky přes švihadlo snožmo po  dobu  
1 minuty, sedy – lehy za  minutu, skok 
do  dálky z  místa, výdrž ve  shybu, běh 
na  800 m (2 kola na  stadionu). S  sebou 
sportovní obuv a oblečení.

Těšíme se na  vás, sledujte, pro-
sím, web školy nebo volejte na  tel. čísla 
483 394 660/690 vedení školy, tělocvikáři 
777 879 393, 723 821 023.

Město Tanvald bude nově budovat další 
kontejnerová stání s  aretačním stavebni-
covým systémem ASAKONT

Město Tanvald nově vybudovalo v ulicích 
Radniční, Vnitřní a  Palackého u  objektu 
č.p.552 další kontejnerová stání s  aretač-
ním stavebnicovým systémem ASAKONT. 

Talentovky do Sportovky • Kontejnerová stání •

Milí čtenáři, rádi bychom Vás informovali o  vzniku nového 
turistického a  volnočasového portálu, který má moderní čis-
tý design založený na  obrazovém materiálu. Ten má občanům 
a návštěvníkům Tanvaldu nabídnout přehledné informace o kul-
turním, společenském a sportovním vyžití v Tanvaldu, kde kromě 
poskytovatelů služeb najdou návštěvníci tipy na výlety, nabídku 
ubytování, restaurací a další informace.

Nový webový turistický portál www.tanvald.eu se spustí 
1. 5. Bude fungovat proklik z  městského webu www.tanvald.cz 
na www.tanvald.eu.

Věříme, že i Vám se budou nové webové stránky líbit. Za každou 
reakci, námět či připomínku, budeme velmi rádi.

Jana Tůmová

Nový turistický portál •

a  ukázněnost a  vzájemná ohleduplnost 
všech zúčastněných.

Začátkem dubna pak proběhlo další oč-
kování. Očkovací centrum ve  sportovní 
hale opět přivítalo zájemce z  řad priorit-
ních skupin obyvatel. Zdravotnický per-
sonál společnosti Smržo-Medic zcela bez-
problémově aplikoval vakcínu Moderna 
dalším sto dvaceti občanům Tanvaldska.

Závěrem dodáváme, že do  očkovacího 
centra v  Tanvaldě je možno se přihlásit 
prostřednictvím  centrálního přihlašova-
cího systému.

-red-  
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Velikonoční zvyky a  tradice a  vůbec 
oslava Velikonoc dávají jaru tu pravou at-
mosféru, prostě k  jaru neodmyslitelně 
patří. Dodržováním tradic předáváme dal-
ším generacím poselství našich  předků, 
měli bychom je proto ctít.  I my na sportov-
ce jsme si naše typické české velikonoční 
zvyky a  tvoření připomněli. Žáci  dosta-
li  za  úkol poslat fotografii svých veliko-
nočního vyrábění, dekorování, malování, 
pečení... Dorazily k  nám fotografie  nád-
herných  kraslic, pomlázek a  spousta lá-
kavého velikonočního pečení atd. Velmi 
děkujeme.

Můžete nahlédnout do fotogalerie 
www.zstanvald-sportovni.cz.

Jana Tůmová

Velikonoční tvoření na Sportovce •

Zápis do Mateřské školy Tanvald
pro školní rok 2021/2022

Ředitelství MŠ Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace
OZNAMUJE ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ TANVALD

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádný-
mi opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemoc-

něním COVID-19 opatření k organizaci  zápisů  k předškolnímu vzdělávání  
pro školní rok 2021/2022.

Žádost o přijetí je potřeba doručit od 5. 5. 2021 do 6. 5. 2021 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. preferujeme 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 s  potvrzením o  povinném očkování 
(spádová oblast Tanvald)  • Kopie rodného listu dítěte

Tiskopis žádosti lze vyzvednout ve dnech od 12. 4. do 3. 5. 2021 v některé z mateř-
ských škol Tanvald nebo stáhnout na webových stránkách MŠ: www.mstanvald.cz.

Rozhodnutí o umístění dítěte se posuzuje podle stanovených kritérií zápisu (for-
mát pdf).

V polovině dubna nás ve škole navštívila 
Česká školní inspekce. Ptáte se jak? Vždyť 
je škola zavřená! Navštívila nás tak, jak je 
dnes zvykem, distančně. Předmětem in-
spekční činnosti bylo získávání a  analy-
zování informací o činnosti školy v období 
distančního vzdělávání žáků s  ohledem 
na opatření související s pandemií. 

Naše první reakce nebyla příliš pozitiv-
ní. Asi nikdo nemá rád, pokud je jeho prá-
ce podrobena „kontrole“. I  když víme, že 
do distanční výuky dáváme všechno, co je 
v  našich silách, vyskytly se obavy, možná 
i  pochybnosti, jestli skutečně pracujeme 
dobře, jestli máme distanční výuku nasta-
venou správně. Všichni toho máme nad 
hlavu. Jsme unavení. Potřebovali bychom 
být fyzicky ve  škole, ne se vídat jen přes 
obrazovky. 

Nakonec jsme se oklepali a s čistou hla-
vou jsme si řekli, že vše běží tak, jak má. 
Děláme to, co umíme. A naši výuku připra-
vujeme s nejlepšími úmysly pro naše děti. 
Všichni žáci školy jsou do výuky zapojeni, 
technicky jsou zabezpečeni a v neposlední 
řadě učitelé využívají pestrou škálu apli-
kací, aby vzdělávání dětem zpestřili. Jejich 
trpělivost při online hodinách je neuvěři-
telná. 

Paní inspektorky navštívily během tří 
dnů všechny ročníky v různých výukových 
předmětech. Byly se podívat u  prvňáčků 
i  deváťáků, vyzkoušely si různé aplika-
ce i  výukové metody, při skupinové práci 
měly možnost přecházet z  jedné skupiny 
do druhé, v Trojlístku si poslechly prezen-
taci projektu. S pedagogy vedly rozhovory, 
zjišťovala se spolupráce školy s rodinami, 
individuální přístup a  podpora jednot-
livých dětí. Rozhovory reflektovaly také 
spolupráci pedagogů, vzájemnou komu-
nikaci a předávání poznatků a zkušeností. 

Při závěrečném online setkání s  paní 
inspektorkou mně běžel mráz po  zádech. 
Nejspíš nikdy nezapomenu slova: „Vyřiď-
te velké díky všem pedagogům, vaše ško-
la je velmi vysokým nadstandardem.“ Při 
těchto slovech jsem byla opravdu pyšná 
na naši školu. Cítím velkou úctu a respekt 
ke všem pedagogům na Masarykově škole. 

Jana Duňková, ředitelka školy

Pohled zvenčí 
na distanční výuku
na Masaryčce •
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Přesně dle usnesení výboru bylo dne 4. června 1899 za nádher-
ného počasí a velké účasti obyvatelstva provedeno položení zá-
kladního kamene na novostavbě šumburského kostela. Slavnosti 
se zúčastnili pánové c.k. místodržitelský rada František Rapprich, 
c.k. místodržitelský koncipient Dr. Ziegler, celý výbor pro výstav-
bu kostela, všichni úředníci c. k. okresního soudu v  Tanvaldu, 
poštovního úřadu atd., znač-
ný počet duchovních, všechny 
spolky a  mládež. Obřad posvě-
cení základního kamene pro-
vedl děkan a  správce jablonec-
kého vikářství František Günter 
za  asistence všech přítomných 
duchovních.

Obřad zahájil jmenovaný proslo-
vem ke  shromážděným, ve  kterém 
v  srdečných a  uchvacujících slo-
vech vyzdvihl význam položení zá-
kladního kamene a jeho posvěcení. 
Současně vzpomněl všech čestných 
dárců, kteří dopomohli obci Šum-
burk nad Desnou k  zahájení vý-
stavby budoucího krásného a  mo-
numentálního kostela. Po skončení 
této pěkné a bezvadně formulované 
řeči, bylo provedeno vlastní posvě-
cení základního kamene. Základní kámen je umístěn v základech 
věže a nese označení ANO 1898. Po posvěcení základního kame-
ne byla obecním lékařem Dr. Aloisem Klinkem přečtena zakláda-
cí listina a  provedeno její podepsání pozvanými hosty, zástupci 
všech spolků a členy obecního zastupitelstva. Po dobu podepiso-
vání, které zabralo více času, zazpíval německý mužský pěvecký 
sbor Lyra zvučný chorál. Po přehlídce předmětů určených k ulo-
žení do základního kamene, byly tyto vloženy do měděné schrán-
ky, schránka zaletována a zapuštěna do základního kamene. 

Poté následovalo uzavření kamene a  jeho zazdění. Staros-
ta všem přítomným, zejména honoracím, poděkoval za  jejich 
účast a  zazpíváním národní hymny byl slavnostní obřad zakon-
čen. Vlastní stavba kostela pokračovala úžasnou rychlostí. Již dne  
6. listopadu 1899 bylo provedeno posvěcení věžního kříže. Posvě-
cení kříže provedl se svolením biskupa příchovický farář Páter 
Antonín Klos za asistence kaplana Pátera Bílého. Slavnost posvě-
cení kříže se konala za účasti učitelského sboru, školní mládeže, 
starosty Josefa Pochmanna, stavitele Karla Pekárka, obecního ta-
jemníka Antona Kaspera a mnoha dalších. Druhý den 7. listopadu 
1899 odpoledne v 15 hodin se uskutečnila slavnost vztyčení kříže 
na věži spolu bání. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci všech 
spolků, členové obecního zastupitelstva, výboru pro výstavbu 
kostela a mnoho dalších. Přítomní se vypravili na staveniště, kde 
bylo provedeno zaletování schránek a jejich vložení do báně. Poté 
se odebrali na  společnou besedu do  hostince U  Města Milána. 
Nutno poznamenat, že do báně byly uloženy dvě schránky, jedna 
měděná a druhá zinková. V měděné je uložen pamětní spis, kde 
je popsána historie novostavby kostela až po uvedený den, jakož 
i jiné listiny vztahující se ke stavbě kostela. Do zinkové byla ulo-
žena různá korespondence vztahující se ke stavbě kostela, která 
tvoří určitý doplněk k historii stavby kostela. Dne 2. prosince 1899 
bylo započato s položením krovu. Při této příležitosti byla stavba 
slavnostně osvětlena a vyzdobena. Všichni dělníci dostali od obce 
jídlo a pití v hojnosti. Dostali i peněžní dary od stavitele a staveb-
ní správy. Bohužel došlo v té době k odvolání místodržitelského 
adjunkta Volfíka, který byl pověřen stavebním dozorem na stát-
ní průmyslové škole v Plzni. Od té doby spočívalo vrchní vedení 
stavby v  rukou c. k. vrchního stavebního rady Rudolfa Vomáčky 
z Prahy. Stavba kostela nadále velice rychle pokračovala. Aby bylo 
učiněno zadost podnětu c. k. místodržitelského vrchního rady 
Rappricha a stanovilo se vnitřní zařízení kostela a jeho provede-
ní, byl zřízen lokální výbor včele se starostou obce Josefem Po-
chmannem.

Trochu historie na pokračování – část třetí •

Okolnosti stavby 
a počáteční roky užívání 

kostela v Šumburku nad Desnou

Dne 7. června 1900 bylo dodáno 5 zvonů, které vyrobila zvonař-
ská dílna c. k. dvorního zvonaře

Petra Holzera z  Vídeňského Nového Města (německy Wiener 
Neustadt, je okresní město v Dolním Rakousku, přibližně 50 km 
jižně od Vídně). Zvony byly předmětem všeobecného obdivu. 

Největší zvon vážil 1165 kg a  nesl na  přední straně nápis s  vě-
nováním ve  znění „Věnová-
no za  doby starosty Josefa 
Pochmanna zbožnými dárci 
k  chvále boží na  počest Svaté-
ho Františka Serafínského“. 
Na  zvonu byly i  portréty císa-
ře a  Svatého Františka. Druhý 
zvon vážil 491 kg a byl zasvěcen 

Svatému Janu Křtiteli a  na  památ-
ku biskupa Dr. Emanuela Schöbela. 
Třetí zvon vážil 289 kg a  byl zasvě-
cen Svatému Josefu. Čtvrtý zvon 
vážil 126 kg a  byl zasvěcen Panně 
Marii. Pátý zvon vážil 63 kg a byl za-
svěcen Svatému Antonínu z Padovy. 
Na všech zvonech bylo stejné věno-
vání jako na  největším zvonu. Zvo-
ny stály 7  440 korun a  byly laděny 
do E dur. Samotné vysvěcení zvonů 
se konalo dne 29. června roku 1900 

na  kostelním prostranství. Byl to jednoduchý, ale důstojný ob-
řad, který vykonal děkan a okresní vikář Páter František Günter 
z Příchovic. Dne 23. listopadu 1900 byly dodány varhany, které pro 
šumburský kostel zhotovil Jindřich Schiffner z  Prahy Smíchova. 
Varhany byly zvukově bohaté a lehce ovladatelné, proto s nimi byla 
velká spokojenost. Současně s instalací varhan proběhlo zasaze-
ní oken v presbytáři a posledního okna při vchodu z pravé strany. 
Všechna tato okna pocházela z umělecké sklářské dílny a malíř-
ství firmy Richard Schlein z Hrádku nad Nisou (německy Grottau 
an der Neisse, dříve Grottau in Böhmen). Okna do presbytáře byla 
darována šumburskými osobnostmi, okno vlevo starostou Jose-
fem Pochmannem, okno uprostřed Augustem Stumpem s chotí, 
okno vpravo stavitelem Karlem Pekárkem. Okno do kostelní lodi 
věnovala paní Agáta Bartlová z Šumburku č. p. 296. Před dokon-
čením stavby byl z vedení stavby odvolán František Rapprich, c.k. 
okresní hejtman, neboť byl přeložen do  Chebu (německy Eger). 
Jeho nástupcem se stal c.k. okresní hejtman Jan Strachotínský. 
Dne 13. června 1900 byly nainstalovány věžní hodiny s  ručním 
natahováním. Hodiny vyrobila pražská firma Ludvig Hainz a za-
koupila je obec. K  elektrickému osvětlení hodin pak došlo až  
11. ledna roku 1902. Dne 16. dubna 1901 byl v novém kostele po-
staven hlavní oltář. Oltář byl řešen stylově a  působil velkolepě. 
Byl zhotoven z pirenského pískovce (pískovce z okolí města Pirna 
v Sasku) sochařem a štukatérem Josefem Seichem z Teplic-Šano-
va (dříve německy Teplitz-Schönau). Oltář včetně křtitelnice stál 
3 862 korun. Stejný oltář byl dodán i do kostela v Žitavě (německy 
Zittau). Dne 2. května 1901 byl po pravé straně postaven vedlejší 
oltář, který je dílem řezbáře Františka Martinera ze Sankt Ulrich 
in Gröden v  Jižním Tyrolsku (dnes v  Italii). Jako Mariánský oltář 
zdobí střední výklenek soška Panny Marie Lurdské, v pravém vý-
klenku je socha Svaté Barbory a  v  levém výklenku socha Svaté 
Alžběty. Nad výklenky je umístěna soška Svatého Františka Xa-
verského. Tento oltář je po všech stránkách umělecké dílo. Jeho 
celková cena tehdy činila 2  000 korun. Dne 10. května 1901 byl 
postaven levý postranní oltář a kazatelna, tato dojemná díla po-
cházejí ze sochařského ateliéru firmy Petr Bušek a syn ze Sychro-
va. Tento oltář se nazývá josefským oltářem a i s kazatelnou stál 
rovněž 2 000 korun.

Čerpáno z  tzv. Kasperovy kroniky a  dostupných dobových zá-
znamů.                                                (Pokračování najdete v příštím čísle)

R. Seidel
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Konečně nemusíme od pondělí 12.dub-
na nazývat naši školu „ztichlou“ zuškou. 
Sice ještě není vše v  plném provozu, ale 
výuka 1 žák a 1 učitel je po tak dlouhé době 
velká radost. V  tuto chvíli tedy v  hudeb-
ním oboru probíhá individuální výuka. 
Hudební nauky pokračují distančně. Aby 
byl přenos k žákům ještě kvalitnější, při-
byla v učebně kvalitní kamera, mikrofon, 
interaktivní tabule a  další potřebné věci. 
Nového technického vybavení se dočkal 
i taneční sál.

Kolektivní výuka ještě není povolena, 
takže výtvarný, taneční obor a  pěvecké 
sbory musí pokračovat na dálku. Jsou jim 
ale umožněny individuální konzultace. To 
znamená, že se žák může setkat se svým 
vyučujícím, zkontrolovat dosavadní práci 
zadanou v rámci distanční výuky, zadat si 
nové úkoly, začít pracovat pod dohledem 
vyučujícího na  novém úkolu, který do-
končí doma apod. 

Vídat se v  individuální výuce může-
me i  s  našimi seniory z  Akademie umě-
ní a  kultury, za  což jsme vděční. I  oni již 
netrpělivě stejně jako děti čekali, kdy se 
dveře k nám otevřou. I na tento rok máme 
přislíbené finance od zřizovatele - města 
Tanvald a  Libereckého kraje, díky nimž 
můžeme v  tomto výjimečném projektu 
pokračovat. 

Aby výuka probíhala co nejbezpečněji, 
máme nastavená přísná hygienická pra-
vidla, zaměstnanci ZUŠ se musí pravi-
delně testovat. Naše žáky zatím testovat 
nemusíme.

Kolektivní výuka ještě povolena není, 
takže malí hudebníci nemohou hrát spo-
lečně se svými kamarády v různých sou-
borech, Big Bandu. Ale jejich čas určitě 
přijde. K  tomu, aby soubory mohly pra-
covat ještě lépe a měli dostatek kvalitních 
hudebních nástrojů a  dokonce některé 
nové, které v  instrumentáři školy chybí, 
by mohla pomoci žádost o dotaci na MAS 
Rozvoj Tanvaldska č.6. Díky ní má škola 
možnost získat nemalou částku. Doufej-
me, že to vyjde.

Dění v  těchto dnech je ve  škole opti-
mističtější a pevně doufáme, že tomu tak 
bude i nadále. Těšíme se až se uvidíme se 
všemi našimi žáky, těšíme se na předsta-
vení, která když nebudou moci být naživo, 
budou určitě online. Těšíme se na výtvar-
né práce, které ozdobí naši nově vznikající 
malou galerii v budově hudebního oboru. 
Těšíme se až se konečně tanečníci budou 
moci pořádně roztančit, protože ti to mají 
distančně opravdu nejtěžší.

Za Základní uměleckou školu Tanvald

Petra Jedličková Šimůnková

Žáci tanvaldského gymnázia tradičně 
dosahují kvalitních výsledků v porovnává-
ní svých vědomostí s vědomostmi žáků ji-
ných škol nejen v rámci Libereckého kraje, 
ale mnohdy i na celostátní úrovni.

Ne jinak tomu je i  nyní, během 2. polo-
letí školního roku, kdy distanční, nebo po-
lodistanční, formou proběhla řada vědo-
mostních soutěží a olympiád, do nichž se 
žáci našeho gymnázia aktivně zapojovali 
a  vybojovávali velmi hodnotná umístění. 
V rámci školy se žáci zapojili do matema-
tické soutěže Klokan, olympiád z cizích ja-
zyků, biologie, českého jazyka, zeměpisu, 
matematiky, chemie a dalších. 

Konkrétními výsledky studijního nasa-
zení, píle a nadání našich žáků jsou:

Postup žáka Matouše Richtera z 1. místa 
v Libereckém kraji v kategorii C Zeměpis-
né olympiády do  celorepublikového kola. 
Zde Matouš dosáhl mimořádného bodo-
vého skóre 96,5 ze 100 možných bodů. Jo-
sef Trdla v téže olympiádě, ale v kategorii 
D obsadil velmi pěkné 5. místo v krajském 
kole. Zastoupení v  okresním kole Země-

pisné olympiády měl i  ročník prima, kde 
Artur Tegelman dosáhl na 4. příčku.

Děvčata ročníků tercie a kvarta, Helena 
Ulrichová a Anna Stejskalová v I. kategorii 
Olympiády v českém jazyce postoupila ze 
3. a 1. pozice v okresním kole do kola kraj-
ského (jehož výsledky do uzávěrky nebyly 
zveřejněny).

Na krajské úrovni se dařilo i cizím jazy-
kům – Tereza Hausová z ročníku sexta ob-
sadila krásné 3. místo v  Olympiádě z  an-
glického jazyka. Michael Poupa z  ročníku 
kvinta zde dosáhl na  9. pozici. V  nižší ka-
tegorii Veronika Adamová obsadila 5. a Já-
chym Kubín 6. místo v  kraji. V  anglickém 
jazyce se soutěžilo i  v  kategorii mladších 
žáků a primáni Johana Ráchel Mariae a Jan 
Medřický obsadili 2. a 4. místo na okresní 
úrovni (krajské kolo zde nebylo vypisová-
no).

Žákyně ročníku kvinta Lucie Fleišma-
nová a  Anežka Nývltová se opět po  roce 
rozhodly obhájit loňský úspěch v  soutě-
ži prezentačních dovedností Prezenti-
áda a  v  tuto chvíli je znám jejich postup 
do krajského kola.

K dosaženým výsledkům blahopřejeme! 
A o dalších budeme rádi informovat.

IN

Úspěchy žáků Gymnázia Tanvald
ve vědomostních soutěžích a olympiádách •

O  distanční výuce a  jejích úskalích 
na  různých stupních škol se již napsalo 
hodně. Nicméně i v těchto časech se Gym-
názium Tanvald snaží svým žákům oživo-
vat výuku prostřednictvím online předná-
šek a diskuzí. 

Koncem března byla takto realizová-
na přednáška s  tématikou členství ČR 
ve  strukturách NATO. Náměstek Minis-
terstva obrany České republiky, pan Jan 
Havránek, studentům prezentoval téma 
současnosti i  budoucnosti NATO a  české 
role v něm.

V měsíci dubnu došlo na cyklus zajíma-
vých přednášek pod záštitou týmu Pří-
rodovědci.cz, což je skupina vysokoškol-
ských studentů a  vědců Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy. Tato skupi-
na představuje čtyři vědní obory, které 
se na  fakultě vyučují – biologii, chemii, 
geografii a  geologii. Žáci tanvaldského 
gymnázia se tak v  rámci hodin zeměpisu 
obeznámili s atraktivním tématem „Co lze 
vyčíst z populační pyramidy“. 

Dalším probíraným tématem byly infor-
mační a komunikační technologie a otázky 
s nimi spojené – jaké jsou aktuální trendy 
v oblasti umělé inteligence, internetu věcí, 
virtuální realitě, nebo prvků průmyslu 4.0. 
A  jaké možnosti přinášejí společnostem, 
zdravotnickým zařízením a  dalším? Ga-
ranty této přednášky byli odborníci z  Vy-
soké školy ekonomické v Praze. 

V  rámci studia cizích jazyků, konkrétně 
toho německého, je navázána spolupráce 

s Katedrou cizích jazyků Technické univer-
zity Liberec. Zde bude uskutečněn osmitý-
denní cyklus předčítání úryvků z německé 
literatury v originále pro ročník sexta, a to 
v rámci výuky německého jazyka.

Tyto přednášky pro žáky rozhodně neby-
ly a nejsou samoúčelným vyplněním času, 
ale nabízejí jiný náhled, očima odborníků 
zvenčí, na oborová témata základů spole-
čenských věd, zeměpisu, informatiky a ci-
zích jazyků. Pro řadu žáků sehrávají i  dů-
ležitou motivační roli pro výběr vlastního 
budoucího studia a profese. Do konce to-
hoto školního roku jsou v plánu ještě další 
cykly přednášek.                                                   IN

Odborné přednášky na Gymnáziu Tanvald •

Základní umělecká
škola Tanvald •
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Co projednala rada města  •
Výběr z usnesení 
ze schůze konané dne 17.03.2021
■ RM schvaluje darovací smlouvu 
S004578/2020-SŽ-GŘ-031, Č.j.:17185/2021 
-SŽ-GŘ- 031 mezi městem Tanvald a Sprá-
vou železnic, státní organizací se sídlem 
Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, tý-
kající se převodu tří osvětlovacích stožárů 
(lamp) na  pozemku parc. č. 34/1 v  katas-
trálním území Šumburk nad Desnou po-
dle předloženého návrhu.
■ RM rozhodla provést rozpočtové 
opatření č. 10/2021 spočívající ve  vrácení 
nedočerpaných prostředků účelové ne-
investiční dotace na  pořízení osobních 
ochranných prostředků požární ochrany 
pro JSDHO Tanvald:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ  + 4.608,41 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA   - 4.608,41 Kč
■ RM vydává záměr na  zvýšení kapitá-
lu společnosti TABYS s.r.o., IČ 62739646, 
se sídlem Protifašistických bojovníků 183, 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou nepe-
něžním vkladem nemovité věci, pozemku 
parcelní číslo st. 256/1 v katastrálním úze-
mí Šumburk nad Desnou, jehož součástí je 
stavba: Šumburk nad Desnou č.p. 183.
■ RM bere na vědomí zprávu o provede-
né inventarizaci majetku a závazků města 
Tanvald k 31. 12. 2020.
■ RM schvaluje Smlouvu o zajištění an-
tigenního testování na  přítomnost one-
mocnění COVID-19 u  zaměstnanců měs-
ta Tanvald zařazených do  MěÚ Tanvald 
a  Městské policie Tanvald mezi městem 
Tanvald a  SMRŽO-MEDIC s.r.o., se sídlem 
Poštovní 1322, Smržovka podle předlože-
ného návrhu.
■ RM v souladu s Čl. VI bod B 1) písm. b) 
zřizovací listiny vydává Základní škole Ta-
nvald, Sportovní 576, Tanvald, příspěvkové 
organizaci, souhlas k přijetí věcného daru 
v hodnotě 23.595 Kč od Libereckého kraje.
Upraveno podle obecného nařízení o ochra-
ně osobních údajů.

Výběr z usnesení ze schůze 
konané dne 31.03.2021
■ RM rozhodla vypovědět nájemní 
smlouvu ze dne 15. 05. 2019 uzavřenou 
mezi městem Tanvald a  paní K., o  pro-
nájmu částí pozemkové parcely č. 323/2 
v katastrálním území Tanvald ke dni 31. 10. 
2021.
■ RM souhlasí s  umístěním zemní vo-
dovodní přípojky na  pozemkové parcele 
č. 4221/1 v  k. ú. Smržovka pro paní Z. dle 
předložené situace.
■ RM rozhodla na  základě vydaného 
a zveřejněného záměru propachtovat po-
zemky:
• část pozemkové parcely č. 395/2 (trvalý 
travní porost) o výměře 17990 m2

• pozemkovou parcelu č. 395/26 (trvalý 
travní porost) o výměře 3020 m2

• pozemkovou parcelu č. 399/6 (trvalý 
travní porost) o výměře 3866 m2

• pozemkovou parcelu č. 409/5 (orná půda) 

o výměře 2997 m2

• část pozemkové parcely č. 409/15 (trvalý 
travní porost) o výměře 7142 m2

• pozemkovou parcelu č. 409/25 (orná 
půda) o výměře 2673 m2

• pozemkovou parcelu č. 422/1 (trvalý trav-
ní porost) o výměře 3873 m2

vše v  katastrálním území Tanvald panu 
panu Františku Berkovi, IČ 69282706, 
Údolí Kamenice 610, Tanvald jako země-
dělský pacht na dobu neurčitou s dvanác-
timěsíční výpovědní lhůtou za  pachtovné 
ve výši 0,20 Kč/m2.
■ RM souhlasí s pokácením 2 ks borovic 
a 1 ks javoru, více kmen, rostoucích na ppč. 
13/6, k.ú. Šumburk nad Desnou dle předlo-
ženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, 
že dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku.
■ RM schvaluje vypracování studie Na-
učné stezky Bobovka od firmy Mjölk, s.r.o, 
Liberec a  schvaluje rozpočtové opatření  
č. 11/2021:
BĚŽNÉ Výdaje
Odbor rozvoje a komunálních věcí
                                                        + 48.400 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA - 48.400 Kč
■ RM schvaluje v souladu s ustanovení-
mi vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích 
na  schvalování účetních závěrek někte-
rých vybraných účetních jednotek, v plat-
ném znění, roční účetní závěrku a  výsle-
dek hospodaření za rok 2020:
1) Mateřské školy Tanvald, U  Školky 579, 
příspěvková organizace – zisk 30.254,90 Kč 
2) Základní školy Tanvald, Sportovní 576, 
příspěvková organizace – zisk 72.896,55 Kč
3) Masarykovy základní školy Tanvald, 
Školní 416, příspěvková organizace – zisk 
89.298,68 Kč
4) Střediska volného času Tanvald, pří-
spěvková organizace – ztráta 61.826,93 Kč 
5) Základní umělecké školy Tanvald, pří-
spěvková organizace – zisk 96.363,58 Kč
a rozhodla:
1/ schválit příspěvkové organizaci Ma-
teřská škola Tanvald, U  Školky 579 příděl 

hospodářského výsledku v plné výši do re-
zervního fondu organizace;
2/ schválit příspěvkové organizaci Masa-
rykova základní škola Tanvald, Školní 416 
příděl hospodářského výsledku v plné výši 
do rezervního fondu organizace; 
3/ schválit příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Tanvald, Sportovní 576 příděl 
hospodářského výsledku v plné výši do re-
zervního fondu organizace;
4/ schválit příspěvkové organizaci Stře-
disko volného času Tanvald úhradu ztráty 
roku 2020 z rezervního fondu organizace;
5/ schválit příspěvkové organizaci Základ-
ní umělecká škola Tanvald příděl hospo-
dářského výsledku v  plné výši do  rezerv-
ního fondu organizace.
■ RM v souladu s čl. VI, bod B 1) písm. b) 
zřizovací listiny souhlasí s přijetím věcné-
ho daru ve výši 23.595 Kč příspěvkovou or-
ganizací Mateřská škola Tanvald, U Školky 
579.
■ RM projednala a bere na vědomí stíž-
nost – žádost nájemníků bytů v  bytových 
domech čp. 463, Mánesova ulice a čp. 568, 
Smetanova ulice, Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou o  přezkoumání regulérnosti 
jednání společnosti TABYS s.r.o. a konsta-
tuje, že společnost je právnickou osobou 
s právní subjektivitou, a nepřísluší jí řešit 
vztahy mezi TABYS s.r.o. jako pronajímate-
lem a nájemníky bytů, které jsou ve vlast-
nictví pronajímatele.
■ RM schvaluje program zasedání za-
stupitelstva města dne 21. 04. 2021 s  tím, 
že může být dle potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti rady města 
3. Informace o činnosti výborů zastupitel-

stva města
4. Informace o činnosti společností s ma-

jetkovou účastí města
5. Majetkoprávní záležitosti 
6. Náměty, připomínky, diskuze
7. Závěr
Upraveno podle obecného nařízení o ochra-
ně osobních údajů.
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V květnu 2021 oslaví životní jubileum

Srdečně blahopřejeme oslavencům
Pokud si někdo nepřeje být uveden v TZ, 

stačí zavolat na tel.: 483 369 671
(Pozor na termín uzávěrky TZ!)

Šmíd Jaroslav 
Urbánek Karel 
Bartůňková Stanislava 
Pavuková Miloslava 
Vedralová Irena 
Bulva Jan 
Prašivková Jana
Trakalová Jaroslava 
Lubichová Eva 

Němečková Helena 
Komárková Vlasta 
Přibylová Jana 
Schier František 
Syřišťová Marie 
Horváthová Oĺga 
Kysela Vladimír
Slavík Jiří 
Buno Pavel 

Raggi Roman 
Kovařík Petr 
Balaš Arno 

Životní jubileum, krásné sté narozeniny, 
oslavila v březnu nejstarší občanka města 
Tanvaldu Anna Jozífková. V tento význam-
ný den jí přišel poblahopřát starosta Vla-
dimír Vyhnálek, vedoucí oddělení sociální 
práce a sociálních služeb Vladimíra Souč-
ková a  řada dalších gratulantů. K  tomu-
to životnímu jubileu přejeme paní Anně 
všechno nejlepší, spokojenost, a  přede-
vším pevné zdraví. 

-red-

Blahopřejeme •

Z lockdownu
na Everest •

V  době, kdy budete číst toto květnové 
číslo Tanvaldského zpravodaje, už budeme 
v cíli našeho společného snažení. Ocitne-
me se totiž v  základním táboře Everestu 
Campu S1. 

Trasa od  dveří školy až do  tábora měří 
přesně 7700 km. Pomocí aplikace Strava, 
kde pan učitel tělocviku Jaromír Patočka 
(autor výzvy) založil společnou skupinu 
„Z lockdownu na Everest“ a žáci se zde za-
registrovali, tak se už jen chodilo, běhalo, 
běžkovalo. A  kilometry přibývaly. V  prv-
ním týdnu jsme virtuálně prošli celé Pol-
sko a dostali se zhruba do poloviny Ukra-
jiny (cca 1460 km), v  druhém týdnu jsme 
zdolali dalších 1700 km a  ocitli se v  Ka-
zachstánu, ve třetím týdnu s porcí 1800 km 
jsme se posunuli do Turkmenistánu, čtvr-
tý týden s dalšími 1399 km v nohách jsme 
přešli pohoří Hindúkúš do  Pákistánu 
a  směřujeme k  hranici s  Indií. Čeká nás 
posledních 1413 km do Base campu.

Nastoupanými metry jsme několi-
kanásobně překonali výšku samotné-
ho Everestu. Jako první pokořili přes-
ně na  velikonoční sobotu vrchol hory 
Mount  Everest  (8848 m. n. m.), též zvaný 
„Sagarmatha“, „Střecha světa“, „Tvář ne-
bes“, „Chomolungma“, „Matka vesmíru“ 
Barča Zemanová (6. A) a Adam Kotus (9.A). 
Posledním výstupem na  Špičák k  tomuto 
dni každý z  nich dosáhl 8848 výškových 
metrů. Kilometrově je přebornicí Amálie 
Nováková (6.A). 

Velmi nás těší, kolik se zapojilo žáků, 
dokonce i učitelů. Máme z toho upřímnou 
a  obrovskou radost. V  dalším čísle zpra-
vodaje se dozvíte jména největších borců, 
kteří byli zaslouženě oceněni. Budeme 
Vás též informovat o další výzvě, tentokrát 
cyklistické.

Děkujeme všem zúčastněným žákům 
a organizátorům výzvy.

Jana Tůmová
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Programová nabídka:
www.centrumajak.cz
Facebook: 
Rodinné centrum Maják, 
Tanvald

Opatření se v  minulosti měnila jako 
aprílové počasí, proto je stále těžké něco 
dopředu a napevno plánovat. Tušíme ale, 
že realizovat Cestu lesem pohádek v  ta-
kové míře jako dosud, nebude možné. 
Tato akce má mnohaletou tradici, dobré 
jméno, podílí se na  ní mnoho organizací, 
dobrovolníků a sponzorů. Při návštěvnosti 
1500 dětí a dospělých si ji troufám nazvat 
masovou. Intenzivní přípravy obvykle za-
berou několik týdnů.

Masovým akcím bohužel zatím odzvo-
nilo. V  roce 2020 jsme ze situace a  ome-
zení byli všichni tak nějak zaskočení, ale 
po  roce a  čtvrt jsme se v  tom více méně 
naučili chodit. Většina akcí musela být 
zrušená (Karneval pro nejmenší, Diva-
délka, Den pro ženy, tématické dílničky, 
zajímavé přednášky, větší setkávání rodin 
atd.), něco se nám ale podařilo zrealizovat 
on-line (přednášky o výchově dětí, setkání 
s  paní psycholožkou atd.). Pokud to aktu-
ální situace a počasí dovolily, udělali jsme 
alespoň nějaká menší setkání venku. 

Cesta lesem pohádek, tak jak jí známe, 
tedy letos nebude. 6. června plánujeme 
udělat alespoň malou alternativu, a to pro-
cházku na  hezké místo v  přírodě. Rodiče 
se s  dětmi vydají samostatně na  krátkou 
nenáročnou trasu. Na  cestu si vytisknou 
nebo vyzvednou pracovní list, ve  kterém 
budou cestou plnit úkoly. Odměnou jim 
bude především společně strávený čas 
na  čerstvém vzduchu a  možná objevení 
místa v  Tanvaldě, o  němž neměli tušení. 
Akce se bude konat v rámci Festivalu rodi-
ny organizace Síť pro rodinu, o které jsem 
psala v minulém čísle Zpravodaje.

V dubnu jsme byli zvyklí připojit se k ce-
lorepublikové akci Ukliďme Česko a účast 
byla vždy hojná. Vyráželi jsme v čele s Li-
buškou od Majáku, kde se nafasovaly pytle 
na  odpad a  rukavice. Chodívalo se kolem 
kapličky, dále Údolím Kamenice k  prak-
tické škole, kolem kostelíka a  hřbitova 
nahoru, směrem na  Honvard. Cíl cesty 
bývala zahrada u Tomky, kde jsme se od-
měňovali opékáním buřtíků a něčím slad-
kým. Letos se akce takto hromadně konat 
nemohla, takže v  Majáku a  ve  Středisku 
volného času si dobrovolníci mohli vy-

Dění v Rodinném centru Maják Tanvald •
zvednout pytle a vydat se uklízet okolí by-
dliště samostatně. Až se opatření rozvolní 
natolik, abychom se mohli sejít ve větším 
počtu, společný úklid určitě naplánujeme. 
Sledujte náš web, facebookovou stránku  
a e-mail.                                                Z. Koldovská

Poslední pohádka před lockdownem

Náš dopolední program běží podle aktu-
álních vládních nařízení. Dokud je omezen 
počet osob, které se mohou scházet uvnitř, 
je nutné si předem zatelefonovat a rezer-
vovat si místo:
Pondělí - u Lenky - 739 054 465
Úterý a pátek - u Zuzky - 605 757 771
Čtvrtek - u Libu - 774 825 085

V případě zájmu o středeční hlídání dětí 
bez maminek kontaktujte Léňu.

Péče o  pěstounské rodiny, doprovázení 
a poradenství pro ohrožené rodiny v MDC 
Maják:

Klíčová pracovnice: Bc.  Andrea Josífko-
vá, tel. 739 080 722 - pondělí, čtvrtek 8:30 – 
11:00 hod. / doprovázející pracovník ohro-
žených rodin: Mgr.  Michaela Fričová, tel. 
731 653 868 / poradna pro ohrožené rodiny 
vždy ve středu 9:00 - 11:00 hod: Mgr. Libuše 
Rydvalová, tel. 774 825 085

Sbírka MAJÁK PRO MARUŠKU VOTRU-
BOVOU pokračuje.

Pokladnička je nyní umístěna v prodejně 
HG Market (dříve Maja), Krkonošská 363, 
nebo můžete přispět na  transparentní 
účet 286015899/0300. Za  jakýkoliv pří-
spěvek srdečně děkujeme. Pro potvrzení 
o daru při větším obnosu nás kontaktujte 
na info@centrumajak.cz.

Národní knihovna a  Moravská zemská 
knihovna zpřístupní digitální fondy do   
30. 6. 2021. Tato služba je pro studenty 
a  pedagogy vysokých škol a  vyšších od-
borných škol registrovaných ve  federaci 
eduID.cz. Kompletní digitální fondy MZK 
a  NK ČR lze najít po  přihlášení na  adre-
se https://www.ndk.cz, nebo na  adrese  
https://dnnt.mzk.cz

E-knihy zdarma ke stažení
Prostřednictvím našeho on-line kata-

logu si můžete zdarma stáhnout e-kni-
hy, jejichž odkazy nám poskytla Městská 
knihovna v  Praze. Výběr z  více než 1700 
titulů zdarma ke  stažení. Česká i  světová 
beletrie, klasika, detektivky, divadelní hry 
a poezie.
Postup:
Otevřete si On-line katalog Městské 
knihovny Tanvald. Zadáte dotaz do vyhle-
dávacího řádku (např. název knihy):

Pod nalezenou knihou se objeví tento od-
kaz:

Po  kliknutí na  odkaz si vyberete, v  jakém 
formátu chcete tuto knihu číst.  Nabíd-
nou se Vám tři formáty vhodné pro čtení 
na mobilech, tabletech, monitorech počí-
tačů i čtečkách.

Martina Hejduková

Městská knihovna
Tanvald •

Vážení čtenáři Tanvaldského zpravodaje,
před rokem jsem psala omluvu, že ně-

které akce jsou dočasně zrušeny. Dočas-
ně... Tenkrát mě vůbec nenapadlo, že ten 
dočasný stav bude trvat víc jak rok. Vůbec 
jsem si nedovedla představit, že by děti 
nechodily do  školy, že by byly zavřené 
obchody, nesportovalo se, nevzdělávalo...
Že se zastaví společenský a kulturní život 
ve  městě. Všichni věříme, že zavedené 
akce už letos vyjdou a, ač pravděpodobně 
stále v rouškách, nebudeme již omezeni 
počty návštěvníků a  vzájemnou vzdále-
ností mezi sebou. 

Všichni věříme, že se život postupně 
vrátí do  starých kolejí a  my si jej bu-
deme opět užívat tak, jak jsme zvyklí. 
Zasloužíme si to všichni. Vždyť jsme 
byli vzorní a poslušní. A sluníčko vybí-
zí k výletům a vycházkám a návštěvám 
a práci na zahradě a k slunění se a vá-
lení se na louce nebo u vody, ke grilo-
vání, k slavení všeho a všech. Věřím, že 
to brzy přijde, a  proto vám přeji krás-
ný máj a  hodně toho sluníčka na  nebi 
i na duši. 

Vlaďka Koďousková
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Dění ve Středisku volného času Tanvald •

Venkovní samoobslužné hry, výzvy, on-
line inspirace na zábavné a tvořivé aktivi-
ty, kreativní sady k  dotváření doma, pří-
prava táborů, prodejní výstavy... Tím vším 
se v SVČ zabýváme, když k nám stále ještě 
nemohou děti, ačkoliv část z nich už ales-
poň rotačně dochází do škol. Čím konkrét-
ně jsme žili poslední měsíc?

Duben u  nás odstartovala prodejní vý-
stava jarních dekorací, která se uskutečni-
la v  kostele sv. Petra a  Pavla v  rámci akce 
Velikonoce na  Horním Tanvaldě (pořáda-
né spolkem Zachraňme tanvaldské koste-
ly). Keramické, textilní a  Tiffany dekorace 
či voňavá mýdla si mohl zakoupit každý, 
kdo se přišel o svátcích podívat do vyzdo-
beného kostela. Všem, kteří si udělali „ra-
důstku“ a  koupili si naši drobnůstku, dě-
kujeme za podporu.

Svátky jara jsme v  SVČ oslavili uspořá-
dáním samoobslužné venkovní hry Veli-
konoční cesta, kterou děti i dospělí mohli 
absolvovat kdykoliv během 11 dní, po které 
byla přístupná. Mohli si tak zpestřit letošní, 
kvůli pandemii o hromadné akce ochuze-
né svátky. Připravili jsme dvě trasy – smě-
rem na  Šumburk a  k  tanvaldské radnici. 
Úkolem účastníků bylo hledat překližkové 
kraslice, na  kterých si mohli přečíst zají-
mavosti o Velikonocích a plnit úkoly, díky 
nimž získávali odpovědi do  křížovky. Kdo 
obešel obě trasy a  vyluštil tajenky, mohl 
se zúčastnit losování o batůžky z naší šicí 
dílny. Kliku při losování, na  jehož zdár-
ný průběh dohlížel velikonoční zajíček, 
měli Jakub Káninský, Kateřina Semecká 
a Kuba Jirák. Speciální odměnu od nás do-
staly děti z  mateřinky ve  Wolkerově ulici, 
které si prošly šumburskou trasu.

S  vyhlášením velikonoční hry jsme zá-
roveň ukončili Medvědí výzvu, jíž jsme 
(na dálku) s dětmi žili od února. Nejoblíbe-
nější aktivitou v rámci této výzvy se jedno-
značně stala akce S medvědy za medvědy. 
Po  různých turistických bodech v  okolí 
jsme rozmístili 16 zalaminovaných obráz-
ků medvědů, které se děti vydávaly „lovit“. 
Chtěli jsme tak kluky a  holky motivovat 
k výpravám ven, na čerstvý vzduch. To se 
nám podle četných nadšených ohlasů po-
dařilo, z  čehož máme velkou radost! Kdo 
nám poslal fotku s  uloveným medvědem 
(nebo se zapojil do jiné z medvědích akti-
vit), byl opět zařazen do slosování o výtvo-
ry z naší dílny – tentokrát ty byly medvědí 
polštářky a  kreativní vyšívací sady z  pře-
kližky. Odnesli si je sourozenci Jirákovi, 
Rozárka Zajíčková, Natálka Kuchaříková, 
Violka Kodola a Petr Mužíček. Aby to ostat-
ním účastníkům nebylo líto, vyrobili jsme 
jim za  jejich turistické výkony medvědí 
placku na batoh.

Poslední dubnový víkend se odehrál 
v  duchu jarního úklidu. Tradičně jsme se 
spolu s  městem Tanvald a  RC Maják za-
pojili do  akce Ukliďme Česko a  vydali se 
vyčistit od  odpadků přírodu v  Tanvaldě 
a  okolí. Kvůli pandemickým opatřením 
jsme nemohli organizovat hromadnou 
výpravu, zájemci si však do SVČ, infocen-
tra a Majáku mohli chodit pro pytle. Město 
Tanvald pak zajistilo svoz naplněných pyt-
lů od silnic. Děkujeme všem, kteří přiložili 
ruku k dílu!

A  co chystáme za  novinky? Abychom 
přilákali konečně to pořádné jaro, vytvořili 
jsme venkovní aktivitu s názvem Jarní hra-
ní. Tentokrát ji zájemci (děti od předškolá-
ků po  školáky z  prvního stupně) najdou 
na  našem hřišti za  SVČ. Původně jsme ji 
chtěli umístit v přírodě, ale bohužel se se-
tkáváme s tím, že nám z různých venkov-
ních her mizí zalaminované karty. Chtěli 
bychom proto poprosit všechny, kterým 
jsou karty trnem v oku, aby nám je neničili 
a nekazili tak dětem radost ze hry. Až hry 
nebudou aktuální, karty uklidíme. Děku-
jeme.

V  rámci Jarního hraní se děti seznámí 
s životními cykly šesti zvířat – třeba žáby, 
motýla nebo včely. Ti starší si o  nich mo-
hou přečíst několik zajímavostí, v  anglic-
kém koutku si potrénovat cizí jazyk a třeba 
se i naučit několik nových slovíček. Všich-

ni se pak mohou „vyblbnout“ při zvíře-
cích pohybových hrách, pantomimických 
scénkách nebo si potrápit hlavičky luště-
ním křížovky a osmisměrky. Na závěr do-
poručujeme potěšit dušičku jarními ver-
šíky od  Františka Hrubína. Jarní hraní je 
u nás na hřišti přístupné kdykoliv během 
dne. Je vhodné pro zpestření distanční vý-
uky i jako cíl školních či školkových výprav.

Stezkou Via Czechia jsme se pak necha-
li inspirovat při vytváření další turistic-
ké výzvy, kterou nyní připravujeme. Po-
drobnosti najdete na  našem webu www.
svctan vald.cz, FB profilu Středisko volné-
ho času Tanvald i Instagramu.

Přestože tentokrát nemůžeme organizo-
vat tradiční dílničku ke Dni matek, nene-
cháme vás s přípravou dárečků ve štychu 
ani v době Covidu. Můžete si u nás vyzved-
nout kreativní sadu a dáreček si doma po-
dle návodu vytvořit. Na výběr máme hned 
ze dvou sad – tvoření z papíru a z filcu. Kdy 
budou sady k  vyzvednutí, se opět dozvíte 
na našich internetových stránkách a soci-
álních sítích. 

V  plném proudu jsou i  přípravy na  Den 
dětí, který se letos kvůli pandemickým 
opatřením odehraje jinak. Místo tradiční 
Cesty lesem pohádek chystáme venkovní 
samoobslužnou stezku v  duchu pověstí 
z korálkového kraje Železnobrodska a Jab-
lonecka. Možná už tušíte, která knížka se 
nám stala inspirací.  Stezka povede oko-
lím Tanvaldu a budete si ji moci projít kdy-
koliv od 1. do 6. června.

Stále je možné hlásit se na  letní tábo-
ry! Na pobytový už máme posledních pár 
místeček, příměstské se také plní. Nabíd-
ku jsme obohatili ještě o jeden příměstský 
tábor, a to rybářský. Děti si ho užijí v termí-
nu od 12. 7. do 16. 7. Hlaste se přes klientské 
centrum na našem webu.

A s tábory souvisí i další novinky v SVČ. 
Děti z  výtvarného tábora kroužků si letos 
budou moci vyzkoušet práci s naší novou 
3D tiskárnou, švadlenky zase ocení nové 
šicí stroje, včetně jednoho vyšívacího. 
Stroje jsme získali díky dotaci z Programu 
rozvoje venkova. Už se moc těšíme, až je 
s dětmi vyzkoušíme.

Za SVČ Alena Bartovská
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Vážení příznivci Tanvaldského hudební-
ho jara!

Přes momentální nepříznivé podmínky 
se pořadatelé šedesátipětiletého festivalu 
rozhodli, že se alespoň pokusí o jeho usku-
tečnění, i  když ne v  celé jeho obvyklé bo-
hatosti. Já vás teď pozvu na jednotlivé kon-
certy, jako kdyby nastala normální situace 
a vy se mohli koncertu zúčastnit.
Pozvánka na 1. koncert

První koncert v  pátek 28. května bude 
součástí Noci kostelů. Vystoupí na  něm 
soubor Bardolino, což je uskupení na-
cházející inspiraci v etnické hudbě celého 
světa. Své pojetí obohacuje o prvky jiných 
žánrů a vytváří tak svůj jedinečný hudební 
jazyk.

Na  pomyslné „Cestě kolem světa za  80 
minut“ prožijeme s  Bardolinem mnoho 
dobrodružství, ve  kterých navštívíme di-
voké a  mystické Kelty, prosluněné Špa-
nělsko, na  skok se zastavíme na  Balkánu 
i u nespoutané cikánské hudby, meditovat 
budeme v Číně a Indii, a letecky to vezme-
me do Severní a Jižní Ameriky.

Bardolino spolupracuje s  významnými 
umělci (např. Iva Bittová, Škampovo kvar-
teto, Jaroslav Svěcený, Lubomír Brabec, 
Zdeněk Merta a další).

Účastní se významných festivalů u  nás 
i v zahraničí (např. Festival komorní hudby 
Český Krumlov, Chopinův festival v Mari-
ánských Lázních, Televizní festival Zlatá 
Praha, String Day Festival v  Manchestru, 
Mezinárodní jazzový festival v  Athénách, 
Festival of Classical Music v Grazu atd.).
Pozvánka na 2. koncert

Na  druhém koncertě v  pátek 4. června 
se nám představí vynikající klavírista Mi-
roslav Sekera. 

Hře na klavír se věnuje už od tří let, sou-
časně s  klavírem započal studium hry 
na housle. Hře na oba dva nástroje se vě-
noval až do svého přijetí na Pražskou kon-
zervatoř, kde se rozhodl pro studium hry 
na klavír. Byl přijat do třídy profesorky Evy 
Boguniové. Dále pokračoval na  Hudeb-
ní fakultě Akademie múzických umění 
v Praze u docenta Miroslava Langera. 

M. Sekera navštívil jako sólový i komorní 
hráč prestižní pódia, např. Wien Konzert-

65. ročník Tanvaldského hudebního jara  •
haus, Musikverein, The Kennedy Center 
ve  Washingtonu, Operu City Concert Hall 
v Tokiu, a v dalších městech po celém světě.

Pravidelně spolupracuje s  Českým roz-
hlasem, předními orchestry a  festivaly. 
K jeho stálým uměleckým partnerům pa-
tří houslista Josef Špaček, mezzosopra-
nistka Dagmar Pecková, hornista Radek 
Baborák. V roce 2016 debutoval ve Dvořá-
kově síni pražského Rudolfina v rámci cyk-
lu „Světová klavírní tvorba“. Také vystoupil 
na  klavírním festivalu Rudolfa Firkušné-
ho. V  roce 2019 koncertoval po  Japonsku 
s  legendárním cellistou Tsuyoshi Tsut-
sumi a  v  témže roce vystoupil jako sólis-
ta na  mezinárodním festivalu v  japonské 
Karuizawě, kde provedl 2. klavírní koncert 
J. Brahmse B dur op.83.

V  dubnu vydal Supraphon jeho sólové 
CD s  díly F. Liszta a  B. Smetany, které mj. 
získalo ocenění na Pizzicato.lu.

Tento koncert věnuje Miroslav Sekera 
svému profesorovi Miroslavu Langerovi 

BELETRIE:
Bauer Jan: Zamilované královny
Boček Evžen: Aristokratka u  královské-
ho dvora - pátý díl ze série mimořádně 
úspěšných humoristických románů o „po-
slední aristokratce“. 
Češka Stanislav: Případ mrtvého krále
Chalupová Lenka: Kyselé třešně
Jindra Jaromír: Zajatec osudu. Dcera ma-
gistra Kelleyho - historický román z rudol-
fínské Prahy.
Nachtmanová Petra: Perleť na klice - pří-
běh o síle přátelství mezi mužem a ženou, 
o zradě, tragické události, ale také o rados-
tech všedních dnů... 
Poncarova Jana: Alžběta a Nina. Tajemství 
mojí babičky.
Procházka Aleš: Každý má svůj Everest
Solařová-Calibaba Blanka: Šílená Češka 
v Dubaji - deník učitelky, manželky a vlas-
tenky. 
Šťastná Barbora: Hezčí svět
Vondruška Vlastimil: Křišťálový klíč. III 
díl. Jarmarečník.
Vondruška Vlastimil: Manželské zrcadlo

NAUČNÁ LITERATURA 
Cílek Václav: Jak přejít řeku 
Čeřovský Zbyněk, Čížek Martin: Zlomená 
křídla Československa – kniha přináší do-

sud nejucelenější přehled o  katastrofách 
vojenských letadel československého le-
tectva.
Honzák Radkin: Jak přežít léčení. Veselé 
čtení o bolestech.
Grestenbergová Eva: Zvířata jsou k sežrání
Šlachta Robert: Třicet let pod přísahou 
Voplatka Michael: Do kosmu krok za kro-
kem - poutavý průřez historií kosmonau-
tiky od prvních, často neúspěšných kroků 
přes prudký rozvoj až po slibně se vyvíjejí-
cí současnost. 

KNÍŽKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Adamec Radek, Bernard Jiří: Nové pohád-
ky o nezbedných mašinkách
Horáček Petr: Nejkrásnější místo na světě
Pospíšilová Zuzana, Študlarová Zdeňka: 
Záchranářské pohádky. Až si Záchranář-
ské pohádky přečtete, jistě si už jednou 
provždy budete pamatovat telefonní čísla 
150, 155, 158 a 112. 
Socha Radomír: Zhoubné houby - knížka 
hravou formou přibližuje známé i nezná-
mé, jedlé i velmi nebezpečné houby. 
Zadinová Radka: Údolí ticha
Zobačová Hana: Žil byl kdysi kdesi - po-
hádky o  autech, vlacích, letadlech, lodích 
a  dokonce i  jedné ponorce vychází ze zá-
sad genetické metody výuky čtení.

Nová literatura českých autorů
v Městské knihovně Tanvald •

(1945 – 2010), českému klavíristovi a  pe-
dagogu Hudební fakulty Akademie múzic-
kých umění. Během své aktivní koncertní 
činnosti vystoupil M. Langer na  mnoha 
koncertech a  natočil řadu nahrávek pro 
Český rozhlas, Českou televizi a  také pro 
francouzský rozhlas. Mezi jeho nejlepší 
výkony patří interpretace Beethoveno-
vých koncertů (č. 2 B dur a č. 4 G dur).

Z české hudby se pod vlivem svého uči-
tele Josefa Páleníčka zaměřoval přede-
vším na klavírní díla Leoše Janáčka, Bohu-
slava Martinů a Antonína Dvořáka.

V rámci každého koncertu vystoupí žáci 
a  vyučující ZUŠ Tanvald, takže si budete 
moci v kostele poslechnout Petra Tomeše 
a Pavla Jeníčka (varhany a trubka), na dal-
ších koncertech pak houslistku Adélu Vy-
skočilovou a Flétnové kvinteto.
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První etapa oprav krovu kostela sv. Petra
a Pavla na Horním Tanvaldě u konce •

Ve středu 14. dubna přijela paní Helena Paterová s panem Filipem Štěpánkem předat 
první etapu oprav krovu kostela na Horním Tanvaldě. Spolu s farářem Pavlem Ajchlerem 
provedla celou stavbou zájemce z řad zastupitelů města, kteří mohli nahlédnout, v ja-
kém stavu krov je. Popsala, jaké další fáze oprav budou následovat. Bohužel, stav krovu je 
horší, než všichni předpokládali. Vyklízecí práce v hodnotě 143000,- zaplatil spolek Za-
chraňme tanvaldské kostely z veřejné sbírky. Na závěr exkurze mohli všichni zúčastnění 
vyšplhat až ke zvonu a prozkoumat jeho srdce a latinský nápis v přibližném znění: „Léta 
Páně 1508 (nebo 1408). Hle, já zvon nikdy nehlásám marnost, (ale) oheň (tj. požár), svátek, 
válku nebo počestný pohřeb. Kdo mě vytvořil, má jméno mistr Bartoloměj, na Novém městě 
pražském. Bohu budiž chvála.”

Ve farní kronice je uvedeno, že zvon váží 10 – 12 metráků (nebylo možné jej přesně zvá-
žit), vysoký je 112 cm a široký 1 m. Jedná se o nejstarší zvon v Severních Čechách. Byl odlit 
v Novém Městě Pražském. 

Spolek všechny srdečně zve k návštěvě obou tanvaldských kostelů na Noc kostelů, kte-
rá se bude konat v pátek 28. května.

Daniela Šebestová, předsedkyně spolku

Dobové fotografie ze zavěšení zvonu z roku 1966.

V Tanvaldu-Žďáru v dávných dobách žil 
poustevník

Začátkem 19. století žil ve  Žďáru pous-
tevník jménem Josef Marousek. Místní ho 
přezdívali „starý řezník“. Tato přezdívka 
pravděpodobně pocházela z  jeho dřívější 
živnosti řezníka v domovské obci Olešnici. 
Ve Žďáru se usadil poté, co koupil dům čp. 
39. Zde se muž, který tehdy byl již v letech, 
rozhodl pro poustevnický, bohu zaslíbe-
ný život. Svoje obydlí přenechal svému 
synu Matějovi a  ve  zdejším lese na  hor-
ském hřebenu mezi Žďárem a  Bedřicho-
vým údolím si starý Marousek vybudoval 
kamenný příbytek uvnitř obložený prkny. 
Vnitřní zařízení představovalo kapličku, 
návštěvník zde mohl vidět tři oltáře zdo-
bené obrazy svatých osvětlené lampami. 
Na  dveřích byly připevněny kříže a  lebky. 
Na  střeše byl zavěšen malý zvon, kterým 
poustevník, pokud byl přítomen, v  růz-
ných denních dobách a příležitostně zvo-
nil. Po poustevníkově smrti vystřídal zvon 
několik vlastníků, poslední z nich věnoval 
zvon na kapličku na hřbitově v Albrechti-
cích. Dle dobových záznamů se tam zvon 
nacházel i koncem 19. století. Ještě kolem 
roku 1895 bylo možno ve  Žďáru narazit 
na zbytky poustevníkova příbytku. Tak jak 
byl zvláštní poustevníkův příbytek, bylo 
i ošacení tohoto výjimečného muže. Nosil 
kutnu, která obepínala jeho vysokou po-
stavu, sahala mu až na paty a byla ovázána 
kolem pasu šňůrou. Na  holém těle jakož 
i  kolem krku nosil řetěz a  na  zápěstí že-
lízka. Tyto doplňky si zřejmě zhotovil sám. 
Jeho obličej zdobil hustý vous, který do-
sahoval až na hruď. Jednou byl i napaden 
a  okraden. Příčinou měla být jakási žena, 
která se do  něj zahleděla. I  přes tuto ne-
blahou příhodu pokračoval ve svém pous-
tevnickém životě. Živobytí poustevníkovi 
zajišťovalo údajně hojné množství drob-
ných milodarů od přátel, známých a jiných 
dobrodinců. Často putoval na poutní místa 
a  byl týdny pryč. Měl tak navštívit mimo 
jiné i  Mariazell ve  Štýrsku, nejznámější 
a největší poutní místo v Rakousku. Pous-
tevník zemřel v roce 1828 ve věku přes 70 
let u jednoho ze svých čtyř potomků, syna 
Josefa v domě čp. 146 v Tanvaldu. Koncem 
19. století v tom domě žil jeden z jeho vnu-
ků, díky jehož vyprávění se podařilo život 
a  osud poustevníka zaznamenat. Pous-
tevník Josef Marousek byl pochován v Al-
brechticích.

Čerpáno z dobových zdrojů        R. Seidel

O poustevníkovi •

pátek 28. 5. 2021 od 19.00 hodin
Kostel sv. Františka z Assisi 
NOC KOSTELŮ
BARDOLINO - „Cesta kolem světa za 80 
minut“- housle, violoncello, perkuse, 
akordeon, zpěv. Inspirace v etnické hud-
bě a tanci celého světa, Piazzola, Caller...

pátek 4. 6. 2021 od 19.00 hodin
Kino Jas Járy Cimrmana
POCTA MIROSLAVU LANGEROVI
(1945 - 2010) 
Miroslav Sekera – klavír
(Haydn, Chopin, Liszt)

pátek 18. 6. 2021 od 19.00 hodin
Kino Jas Járy Cimrmana
POCTA SMETANOVU KVARTETU
(1945 – 1990)
Kvarteto Apollon 
Karel Košárek – klavír
(Mozart, Smetana, Dvořák)

65. ročník mezinárodního hudebního festivalu Tanvaldské hudební jaro 2021
POCTA VELKÝM ČESKÝM INTERPRETAČNÍM OSOBNOSTEM 

Vystoupení žáků a vyučujících ZUŠ Tanvald v rámci každého koncertu. Vstupné na všechny koncerty 150 Kč, senioři se Senior pasem 75 Kč, žáci ZUŠ zdarma.
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Tel.:
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Liberec, Jablonec nad Nisou 102.3 FM | Frýdlant 97.4 FM | Harrachov 107.9 FM 
Semily 103.4 FM | Česká Lípa 94.3 FM | Jablonné v Podještědí 105.4 FM 
Turnov 91.5 FM | Nový Bor 104.9 FM

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY  
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ  
DOBRÉ RADY 
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE

liberec.rozhlas.cz | R–LBC |

Po  téměř třech letech od  nápadu (při 
vysazování 3 lip svobody v  říjnu 2018) se 
i  přes obtíže spojené s  virovou nákazou 
a  karanténou blíží den slavnostního ote-
vření Stezky svobody mezi třemi součást-
mi Města Lučany nad Nisou. V  kalendáři 
máme červené kolečko s datem 8. května. 

Dovolím si jen stručnou rekapitulaci 
činností, aby byli čtenáři Tanvaldského 
zpravodaje informováni o  předchozích 
krocích realizačního týmu. Na začátku byl 
nápad jak propojit sousedy - bydlící a cha-
lupáře, upozornit na tradice místa, ukázat 
půvabná místa Následovalo zpracování 
projektu a  jeho přihlášení do  aktivit Na-
dace Via České spořitelny, ocenění pro-
jektu a  získání finanční podpory na  jeho 
realizaci. Zpracování architektonického 
návrhu se ujal ateliér Toulec architekti, 
jednání s  úřady, získání souhlasu majite-
lů pozemků, vyjádření příslušných úřadů 
i podpory městského zastupitelstva, výběr 
dodavatelů, získávání nových příznivců 
a partnerů projektu. Pak následovalo pro-
jednání spolupráce, odborné konzultace 
a nakonec vytavení 12 křišťálových kostek 
v  peci Střední uměleckoprůmyslové ško-
ly sklářské v  Železném Brodě, umístění 
a postavení (s výkopy významně pomohli 
klienti Domova Maxov - partnera celého 
projektu) 12 pilířů z  liberecké žuly doda-
né firmou Ligranit, vyhlášení soutěže pro 
studenty železnobrodské SUPŠS o výtvar-
nou podobu citátů na  pilíře, výběr vítěze 
a po konzultaci s Klubem českých turistů 
označení celé trasy logem stezky. Průběž-
ně probíhaly operativní schůzky, pak vy-
hlášení výzvy na  „Darujme.cz“ a  natočení 
a zveřejnění videa o projektu stezky (velmi 
děkujeme všem dárcům za získání dalších 
finančních prostředků na realizaci projek-
tu). V mezidobí jsme připravili a realizovali 
tzv. Emilův běh, pochod a jízdu (v katego-
riích-děti, běžci, cyklisté, chodci) po stez-
ce, včetně ocenění vítězů v  říjnu loňské-
ho roku za  hojné účasti malých i  velkých  
z místa i okolí. Přípravy pokračovaly zadá-

ním a vytvořením mapy stezky s vyznače-
ním zastavení, ale i převýšení jednotlivých 
bodů, zpracování architektonického návr-
hu lavičky pro vybraná zastavení, příprava 
barevného tištěného průvodce stezkou 
atd. atd.

Scházelo nám setkávání se, komuni-
kace. Sešli jsme se několikrát na  louce 
v  rozestupech a  s  rouškami, podupáva-
li na  sněhu a  s  termohrnkem čaje a  ladili 
detaily. Pak jsme přešli na videosetkávání 
a  výměnu názorů v  mikrotýmech. Nyní 
finišuje příprava slavnostního otevření 
stezky. Po  původně plánované hromadné 
akci jsme zvolili skromnější, ale pracnější 
rozptýlená krátká setkání po  trase. Pro-
gram na nich se uskuteční v době zhruba 
mezi 10. a 15. hodinou a návštěvník si vy-
bere, co nebo koho chce navštívit, slyšet či 
vidět. Některé činnosti si může i  vyzkou-
šet. Jsou a budou připravena krátká dese-
ti-patnáctiminutová zajímavá vystoupení 
hudební, sportovní, výtvarná a  zájmová 
jednotlivců či skupinek tak, abychom spl-
nili požadavky shromažďování. Drobné 
dílničky představí některé pro naši oblast 
typické činnosti například - výrobu bižu-
terie, podmalbu na skle, skleněné figurky 
a ozdoby ze skla, keramické drobnosti. Ně-
které maličkosti bude možné si i zakoupit. 
Zastoupeny by měly být i lučanské spolky, 
jablonecký Sokol, lučanská základní ško-
la a  další subjekty. Návštěvníci se budou 

moci seznámit například se životem včel 
u jednoho maxovského včelařství.

Pro návštěvníky, rodiče s  dětmi a  další 
zájemce připravujeme barevného tištěné-
ho průvodce stezkou, který bude k dispo-
zici při otevření a dalších návštěvách. Dva 
malí průvodci Jindřiška a  Maxík Lučano-
vi vysvětlí cíle projektu, volbu zastavení, 
hravou formou uvedou a  přiblíží vybrané 
osobnosti a jejich citáty, umístěné na pilí-
řích, zmíní se o  historii zastavení. Zábav-
né kvízy, hrátky a soutěže včetně obrázků, 
jejichž autorem je pan Kája klient Domova 
Maxov, pomohou zdolat zdánlivě dlouhou 
12 kilometrovou trasu. Ta nemá začátek 
ani konec a dá se na ni vstoupit v  jakém-
koli vybraném místě a  vždy dojít do  cíle. 
Průvodce jde do  tisku v  polovině dubna 
a věříme, že se bude líbit.

Závěrečný podvečerní program u  ma-
xovského kostela připravíme podle ka-
ranténních podmínek okresní hygienické 
stanice a aktuálních vládních rozhodnutí.  
Zájemci o účast mohou využít tzv. “rezer-
vační systém“, který zveřejníme na  inter-
netu, na  webové stránce a  na  facebooku 
a  svoji účast naplánovat a  zajistit. Vodít-
kem je název projektu „Stezka svobody“. 
Případné změny tam ihned sdělíme.

Programovou náplň, účinkující a vše po-
třebné zajišťuje a organizuje přátelská jab-
lonecká firma SunDisk. Účast přislíbili zá-
stupci kraje, města i okolních obcí, přátelé 
a  partneři projektu. Ti se budou podílet 
mj. i na vybraných programových vystou-
peních. Máme příslib otevření a zpřístup-
nění „okének občerstvení“ restauračních 
zařízení na trase.

Věříme, že všichni účastníci, pořadate-
lé, účinkující a vystupující budou v zájmu 
zdraví svého a  ostatních dbát, pokud to 
bude ještě nutné, všech opatření a  dodr-
žovat R-R-R. 

A  doufáme, že nám počasí bude přát 
a společné dílo se podaří.

Věra Dřevíkovská

Otevření Stezky svobody se blíží  •


