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Cupy, dupy, cupy, dupy,
zima stojí u chalupy.

Vezmeme si rukavice,
sáně, boby a čepice,

vyběhneme rychle ven,
na sněhu se zahřejem.



– 2 –

leden 2021  Tanvaldský zpravodaj

Od 21. prosince 2020 bylo zřízeno stano-
viště antigenního testování Covid-19 v ob-
jektu Sportovní haly ZŠ Tanvald. 

Bezplatné testování Covid-19 v Tanvaldu •

Tříkrálová sbírka •
Vážení dárci,
i  letos k vám přišli tři králové. Jako vždy 

přinesli radost a  boží požehnání. Netra-
diční okolnosti si však vyžádaly netradiční 
řešení, a  proto koledníci dorazili v  online 
podobě. Jejich cíl však zůstal stále stejný 
– chtěli spolu s vámi pomoci lidem v nou-
zi. Pokud jste tedy přispěli i tímto netradič-
ním způsobem, patří vám velký dík.

-red-

V  neděli 20. 12. 2020 „zažilo“ tanvald-
ské kino mimořádnou událost. Natáčel se 
tam totiž koncert bez posluchačů, jak je 
v dnešní koronavirové době běžné. 

Od jara nám bylo líto, že jsme my, pořa-
datelé, nemohli vám – věrným poslucha-
čům, dopřát účastnit se našeho festivalu 
naživo. Ale snažili jsme se. Nabídka kon-
certů proběhla zhruba ve  třech fázích – 
podle nařízení vlády.

V původní nabídce bylo 5 koncertů, které 
měly proběhnout na jaře. V druhé nabíd-
ce zůstaly 3 koncerty s listopadovými daty 
(viz Tanvaldský zpravodaj č. 11). Teprve tře-
tí pokus vyšel, i  když zeštíhlený na  mini-
mum. Za tímto snažením stojí hlavně náš 
hlavní dramatrug MgA. Jan Páleníček, bez 
jehož iniciativy a vstřícnosti radnice by se 

neuskutečnilo zhola nic. Všechno zorga-
nizoval, zaznamenal a  uveřejnil na  webu 
(odkaz viz níže).

Pro tuto příležitost byl vybrán koncert 
našeho předního klavírního virtuóza Ivo 
Kahánka, který přednesl skladby českých 
autorů (Janáček, Kabeláč a  Martinů). Za-
jímavostí bylo, že se Ivo Kahánek podělil 
o Janáčkův cyklus „Po zarostlém chodníč-
ku“ s  žačkou ZUŠ Tanvald Terezou Hau-
sovou, která bravůrně zahrála poslední 
skladbu tohoto cyklu „Sýček neodletěl“. 
Svůj podíl na  Terezině výkonu má samo-
zřejmě i její učitelka Jana Hanischová.

Tento koncert je součástí projektu Česká 
klavírní výprava, jehož generálním part-
nerem se stala firma Petrof a hlavním pro-
tagonistou Ivo Kahánek, který celý projekt 

vymyslel. Náplní tohoto ojedinělého pro-
jektu je koncertní turné po českých a mo-
ravských městech. Klade si za cíl všestran-
nou propagaci české hudby, české klavírní 
školy, mistrovských českých klavírů Pet-
rof a  mladých talentů v  naší zemi. Jelikož 
máme u  nás zcela unikátní koncept zá-
kladního hudebního vzdělávání – základní 
umělecké školy, rozhodl se Ivo Kahánek, 
že na  každém z  koncertů České klavírní 
výpravy představí jejich nejlepší žáky.

Nezbývá než aspoň na dálku zatleskat!!!

Nahrávku najdete na: https://www.
ceskekulturnislavnosti.cz/nahravky2/

Libuše Vedralová
Foto Antonín Bělonožník

THJ-Záznam koncertu 20. prosince 2020 – Česká klavírní výprava •

Termín testování si můžete rezervovat 
na webu města. Nové termíny jsou dle zá-
jmu průběžně přidávány i  do  již zaplně-
ných dní.

Toto testování je pro veřejnost zdarma.
Upozorňujeme, že preventivní antigen-

ní testování není primárně určeno pro 
symp tomatické pacienty (tj. osoby s  pří-
znaky onemocnění covid-19), nebo pro 
osoby v karanténě. I nadále platí, že osoby 
s  příznaky onemocnění kontaktují své-
ho praktického lékaře, který indikuje po-
třebné vyšetření, nebo vystaví žádanku 
na PCR test. Osoby v karanténě musí 5. až 
7.  den absolvovat PCR test, který indikuje 
praktický lékař, nebo krajská hygienická 
stanice.

-red-, fota Antonín Bělonožník
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Rotačně, prezenčně, distančně… před 
rokem si pod těmito výrazy možná někte-
ří představili všemožné. Teď to jsou běžné 
termíny pro způsob výuky a  je jich celá 
řada další. Něco z  dob minulých nám ale 
přesto zůstalo, ač s  některými omezení-
mi. Žáci, kteří byli před Vánoci ve škole, si 
spolu se svými učiteli užili vánoční besíd-
ky, připomenuli si adventní zvyklosti a byli 
rádi, že můžou být pospolu. 

Žáčci z 1. stupně, navštěvující školní dru-
žinu, si ji užili do  sytosti. Hráli si, kreslili, 
vyráběli vánoční dárečky pro své nejbližší 
a dočkali se i čertovské a vánoční nadílky, 
z čehož měli obrovskou radost.

Pár střípků ze sportovky •

Překrásné období adventu je tak trochu 
hektické. Lidé shání dárky, pečou cukroví, 
uklízí, vánočně zdobí svá obydlí, účastní se 
rozsvícení vánočních stromů, to většinou 
koliduje s  jinou vánoční akcí, na  které by 
také chtěli být a vidět se s přáteli. Navště-
vují vánoční koncerty, těší se na  besídky 
svých ratolestí, připravují se na  tanvald-
ský Vánoční svařák a  již tradiční Vánoční 
zpívání na  schodech na  sportovce. Letos 
jsme tomu adventnímu shonu poprvé 
unikli, byl nevídaný klid… Na jednu stranu 
to možná bylo pro mnohé poklidnější, ale 
na  druhou stranu nám to všem obrovsky 
chybělo… rozzářené úsměvy dětí na  pó-
diu, možná jejich první vystoupení v  ži-
votě, dychtiví rodiče a  prarodiče žhavící 

Vánoční zpívání na schodech na tanvaldské sportovce •

V  Trojlístku jsme si s  dětmi povída-
li o  svátku Tří králů, postav z  Matoušo-
va evangelia. Tito mudrcové z  Východu 
navštívili Ježíše krátce po  jeho narození 
v  Betlémě a  přinesli mu dary: zlato, kadi-
dlo (vonná směs pryskyřic některých stro-
mů) a  myrhu (vonná pryskyřice). Jmeno-
vali se Kašpar, Melichar a Baltazar. Slaví se   

Trojlístek na Tři krále nezapomněl •

Druháci zase vyrazili na  poslední před-
vánoční školní den do  krmelce, kde se 
setkali s  panem myslivcem. Ten dětem 
povyprávěl o  přikrmování zvěře v  zimě, 
o tom, jaká zvířata můžeme v našich lesích 
spatřit, jak se máme v lese chovat a spous-
tu dalších zajímavých informací. Děti 
na  oplátku donesly zvířatům do  krmelce 
něco dobrého k snědku. Cestou si ozdobily 
vánoční stromeček dobrotami pro ptáč-
ky. Zazpívaly si koledy. A možná právě tím 
přivolaly ježíška. Pod stromečkem našly 
dárek pro celou svoji třídu. 

Přejme si, ať se nám ty doby předcovido-
vé co nejdříve navrátí.                 Jana Tůmová

své fotoaparáty, k  tomu lahodné vánoční 
pochutiny, vánoční svařák, zkrátka vše, co 
k adventu patří. 

Na sportovce jsme si chtěli alespoň čás-
tečně naše vánoční zpívání vynahradit 

a společně s rodiči, žáky a pedagogy si zpí-
vání na schodech připomenout. Myslím, že 
se to opravdu povedlo. Karel Gott a Kryštof 
odstartovali svojí písní „Vánoční“ nejkrás-
nější svátky v  roce. Všichni zaměstnanci 
naší školy se stali aktéry této písně, kaž-
dý si tam zahrál svůj part. Zhostili se toho 
opravdu bravurně. Kameru a střih v jedné 
osobě si vzali za  své páni učitelé Ladislav 
Ouhrabka a Tomáš Zítko. Palec nahoru, vi-
deo sklidilo obrovský ohlas. Jsme nesmír-
ně rádi, že jsme si mohli alespoň touto 
formou popřát krásné svátky. Věříme, že 
toto byla jediná pauza v  naší dlouholeté 
„šňůře“ zpívání na schodech na sportovní 
škole. 

Jana Tůmová

6.  ledna. Tento svátek je totožný se slav-
ností Narození Páně, je dvanáctým dnem 
Vánoc a tímto Vánoce vrcholí a končí. Svá-
tek Tří králů odjakživa doprovázely různé 
lidové zvyky. Ve  střední Evropě je zažité 
žehnání domů, při němž se na dveře svě-
cenou křídou píší písmena C + M + B, u nás 
v Čechách obvykle K + M + B. Nejsou to ale 
patrně počáteční písmena jmen Třech 
králů, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka 
latinského Christus mansionem benedi-
cat – Kristus, žehnej tomu domu.

Po seznámení s příběhem Tří králů jsme 
se domluvili, že vyrobíme kostýmy a  pů-
jdeme žehnat a  přitom zazpívat koledu 
My tři králové…těm, kteří budou v den to-
hoto svátku ve  škole. Vytvořili jsme si tři 
skupinky po třech. Vystrojeni a připraveni 
jsme se vydali na první cestu, a to do ředi-
telny. Kašpar držel hvězdu na  metrovém 
pravítku  a  kadidlo, Melichar měl v  ru-
kách myrhu a Baltazar zlato v truhle. Paní 
ředitelka Jana Duňková nás vřele přivítala, 
oplátkou pro ni bylo požehnání jejího pra-
covního místa, ředitelny a zapsáním K + M 
+ B 2021 na rám dveří.

Druhá cesta další skupinky Tří králů 
vedla k paním uklízečkám, kde měl Kašpar 
hvězdu přidělanou pro změnu na  koštěti 
. Vlídné přijetí paní uklízeček zasloužilo 
též požehnání zápisem na dveře.

Poslední skupinka Tří králů si vybrala 
cestu k  paním kuchařkám. Hvězda zářila 
v  rukách Kašpara na  vařečce . I  jídelna 
s  kuchyní byla požehnána. Na  konci této 
poslední cesty nás čekal výborný oběd. 
Den jsme si moc užili. Ať žijí tradice a lido-
vé zvyky!

Hanka V.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, blíží se čas 
zápisu dětí do prvních tříd školního roku 2021/2022. 
S ohledem na situaci máme připraveny dvě varianty 
zápisu:

1. pokud bude umožněna osobní přítomnost dětí  
ve školách, zápis dětí do 1. tříd na obou školách 
v Tanvaldu proběhne 7. dubna 2021

2. v opačném případě proběhne zápis do prvních tříd 
formou elektronickou v době od 6. 4. do 23. 4. 2021

Bližší informace k Zápisu dětí do 1. třídy naleznete na 
webových stránkách škol v průběhu měsíce března.

      www.mzsaoatanvald.cz            www.zstanvald-sportovni.cz
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Co projednala rada města •
Výběr z  usnesení z  jednání konaného 
dne 09.12.2020 
■ RM vydává záměr na prodej části po-
zemkové parcely č. 395/15 (ostatní plocha 
– ostatní komunikace) označené podle 
geometrického plánu č. 1699-184/2017 
ze dne 30. 05. 2017 jako díl „a“ o  výměře 
101 m2 a části pozemkové parcely č. 395/25 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) 
označené podle geometrického plánu  
č. 1699-184/2017 ze dne 30.05.2017 jako 
díl „b“ o  výměře 88 m2 vše v  katastrál-
ním území Tanvald spolku Tenis Tanvald 
z. s., se sídlem Pod Špičákem 592, Tanvald 
za účelem vytvoření zázemí pro tenisový 
klub. 
■ RM schvaluje předání stavby vodního 
díla označeného jako „Tanvald, Vítězná ul., 
ppč. 2674/1 – vodovod a  kanalizace pro 
15 RD“ JN 0,325 051 do  nájmu Severočes-
ké vodárenské společnosti, a. s. se sídlem 
Přítkovská 1689, Teplice podle předlože-
ného návrhu nájemní smlouvy.
■ RM schvaluje kupní smlouvu mezi 
firmou ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Dě-
čín IV – Podmokly, Teplická 874/8, Děčín 
a  městem Tanvald podle předloženého 
návrhu, týkající se výkupu části pozem-
kové parcely č. 409/10 (ostatní plocha – 
ostatní komunikace) v katastrálním území 
Tanvald, označené podle geometrického 
plánu č. 1561-104/2014 ze dne 03.06.2014 
jako díl „a“ o výměře 331 m2.
■ RM souhlasí se snížením nájem-
ného za  nájem pozemků pro umístění 
7  kontejnerů na  textil firmě Dimatex CS, 
spol.  s  r.  o., se sídlem Stará 24, Svárov, 
Stráž nad Nisou z  dosavadních 750 Kč 
+ DPH ročně za každé stanoviště na 400 Kč 
+  DPH ročně za  každé stanoviště s  účin-
ností od 01.01.2021;
■ RM rozhodla uvolnit finanční pro-
středky na  přeložky vedení NN jako nut-
nou investici pro možnost výstavby par-
koviště v  křižovatce ulice Radniční s  ulicí 
Nad Výtopnou a v ulici Slunná.
■ RM rozhodla provést rozpočtové opat-
ření č. 72/2020 na  projekt ZŠ Tanvald, 
Sportovní 576 „Mat. vyb. pro pohyb hry 
1.–5. třidy – 3. etapa“ - 20.000 Kč
■ RM schvaluje Smlouvu o  poskytnu-
tí dotace z  rozpočtu Libereckého kraje 
na  podporu humanitární pomoci v  době 
pandemie SARS CoV-2, č. OLP/4147/202 
mezi městem Tanvald a  Libereckým kra-
jem dle předloženého návrhu.
■ RM schvaluje Smlouvu na zajištění hu-
manitární pomoci v době pandemie SARS 
CoV-2 ev. č. 02/2020/KT/KŘ mezi městem 
Tanvald a  Oblastním spolkem ČČK v  Jab-
lonci nad Nisou dle předloženého návrhu.
■ RM v souladu s čl. VI, bod B 1) písmn. b) 
zřizovací listiny souhlasí s přijetím věcné-
ho daru ve výši 41.291,25 Kč od Liberecké-
ho kraje příspěvkovou organizací Základní 
škola Tanvald, Sportovní 576.

■ RM schvaluje:
1/ Dodatek č. 1 k Podnájemní smlouvě o ná-
jmu movité věci č. GOR01092020 mezi 
městem Tanvald a  společností Gornex 
s. r. o., se sídlem V Domcích 60/20, Praha 6 
dle předloženého návrhu;
2/ Dodatek č. 1 k Servisní smlouvě o nájmu 
movité věci č.MY02012019 mezi městem 
Tanvald a  společností Myconncept s.  r.  o., 
se sídlem V  Domcích 60/20, Praha 6 dle 
předloženého návrhu.
■ RM schvaluje kupní smlouvu mezi 
městem Tanvald a  Stavebním bytovým 
družstvem Špičák, se sídlem Krkonoš-
ská 181, Tanvald podle předloženého návr-
hu, týkající se převodu spoluvlastnického 
podílu na  pěti bytových jednotkách v  bu-
dově čp. 181, Krkonošská ul., Tanvald.
■ RM rozhodla uhradit panu Františku 
Berkovi, IČ 692  82  706, se sídlem Údolí 
Kamenice 610, Tanvald náklady spojené 
s  opravou vypůjčeného mulčovače MA-
XIO 280 ve výši 21.925,57 Kč.
■ RM souhlasí s umístěním zahradního 
domku o rozměrech 3,75×6,3 m, dle poža-
davku Tenis Tanvald, z.  s., se sídlem Pod 
Špičákem 592, Tanvad, na pozemkové par-
cele č. 395/15 v kú. Tanvald, která je v ma-
jetku města Tanvald.
■ RM v souladu s čl. VI, bod B 1) písmn. b) 
zřizovací listiny souhlasí s přijetím věcné-
ho daru ve výši 15.000 Kč a finančního daru 
ve  výši 15.000 Kč od  Nadace JABLOTRON, 
příspěvkovou organizací Základní škola 
Tanvald, Sportovní 576.
■ RM schvaluje Smlouvu č. 
320090168920 o  připojení objektu č.  p. 
1309, ulice Hlavní, Smržovka k distribuční 
soustavě mezi městem Tanvald a GasNet, 
s.  r.  o., se sídlem Klíšská 940/96, 400  01 
Ústí nad Labem dle předloženého návrhu.
■ RM schvaluje Darovací smlouvu mezi 
městem Tanvald a Svazkem obcí Mikrore-
gion Tanvaldsko podle předloženého ná-
vrhu, týkající se převodu 2 panelů „Místa 
s tradicí“ do vlastnictví města Tanvald.
■ RM schvaluje Plán inventur na  rok 
2020 k  provedení řádné inventarizace 
majetku a  závazků města Tanvald za  rok 
2020 dle přílohy.

Upraveno podle obecného nařízení o ochra-
ně osobních údajů.

Výběr z  usnesení z  jednání konaného 
dne 30.12.2020 
■ RM na  základě vydaného a  zveřejně-
ného záměru rozhodla pronajmout části 
pozemkové parcely č. 167/1 (ostatní plocha) 
v katastrálním území Tanvald na dobu ur-
čitou od 01.01.2021 do 31.12.2021 panu Pet-
ru Borovskému, IČ 49883011, Haratice 141, 
Plavy následovně:
1/ část o výměře 51 m2 za účelem umístě-
ní stavby prodejního stánku za  nájemné 
ve výši 300 Kč/m2/rok;

2/ část o výměře 34 m2 za účelem umístění 
stavby stánku pro skladování ovoce a zele-
niny za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok.
■ RM schvaluje Dodatek č. 4 k  pojistné 
smlouvě číslo 7721072357 mezi městem 
Tanvald a  Kooperativa pojišťovna, a.  s. 
Vienna Insurance Group, se sídlem Po-
břežní 665/21, Praha 8, týkající se pojištění 
majetku města a  odpovědnosti, dle před-
loženého návrhu.
■ RM rozhodla schválit:
1/ Smlouvu o  dílo na  projekt „Realizace 
energetických úspor v  objektu radnice 
č.  p. 359 Tanvald“ mezi městem Tanvald 
a firmou EVOSA spol. s r. o., se sídlem Jeni-
šovice 181, 468 33 Jenišovice, IČ 18384501 
dle předloženého návrhu;
2/ Příkazní smlouvu o  výkonu technické-
ho dozoru investora na  projekt „Realiza-
ce energetických úspor v objektu radnice 
č.  p.  359 Tanvald“ mezi městem Tanvald 
a  firmou TENDRA spol. s  r.  o., se sídlem 
Ořechová 3336, 276 01 Mělník, IČ 01820265 
dle předloženého návrhu;
3/ Smlouvu na  administraci projektu 
„Energetické úspory v  budově MěÚ Tan-
vald“ mezi městem Tanvald a firmou TEN-
DRA spol. s r. o., se sídlem Ořechová 3336, 
276  01 Mělník, IČ 01820265 dle předlože-
ného návrhu.
■ RM schvaluje v  souladu s  ustanove-
ními § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o  roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, 
v  platném znění, rozpočet na  rok 2021 
a střednědobý výhled rozpočtu:
1) Základní školy Tanvald, Sportovní 576, 
příspěvkové organizace
2) Střediska volného času Tanvald, Proti-
fašistických bojovníků 336, příspěvkové 
organizace
podle předložených návrhů.
■ RM schvaluje Dodatek č. 1 k  Rámcové 
příkazní smlouvě mezi městem Tanvald 
a Josefem Maturou, M&M Pohřební služba 
Tanvald ze dne 24.10.2018 o zajištění kom-
pletních pohřebních služeb dle předlože-
ného návrhu.
■ RM po projednání rozhodla:
1/ schválit Smlouvu o propagaci mezi měs-
tem Tanvald a  MEDIA Contact rozhlasová 
a  televizní agentura spol. s  r.o., se sídlem 
Na Okruhu 872/10, Liberec 1 dle předlože-
ného návrhu;
2/ přijmout nabídku společnosti Liberecká 
TV s. r. o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, Li-
berec.
■ RM souhlasí s pokácením 2 ks thují na-
cházejících se u č. p. 551, ul. Palackého, Tan- 
vald, na pozemkové parcele č. 307/1, kata-
strální území Tanvald, dle předloženého 
návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo 
bude použito pro potřeby města nebo pro-
dáno dle platného ceníku.

Upraveno podle obecného nařízení o ochra-
ně osobních údajů.
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Výběr z  usnesení z  jednání konaného 
dne 16.12.2020
■ ZM schválilo:
1) rozpočet města Tanvald na rok 2021 tak-
to: 
celkové příjmy ve výši 148.971.804 Kč
financování ve výši 13.834.357 Kč
celkové zdroje ve výši 162.806.161 Kč
běžné výdaje b. ú. 123.072.004 Kč
běžné výdaje fondů 3.918.522 Kč
kapitálové výdaje 33.815.635 Kč
rozpočtová rezerva 2.000.000 Kč
celkové výdaje ve výši 162.806.161 Kč
2) závazné ukazatele rozpočtu v  členění 
dle předloženého materiálu „Návrh roz-
počtu města Tanvald na rok 2021“.
■ ZM schválilo Střednědobý výhled 
rozpočtu města Tanvald dle § 3 zákona  
č. 250/2000Sb., v  platném znění, na  roky 
2022 až 2026
K majetkoprávním záležitostem
■ ZM:
1/ rozhodlo na základě vydaného a zveřej-
něného záměru prodat část pozemkové 
parcely č. 589/1 (trvalý travní porost) v ka-
tastrálním území Tanvald označené podle 
geometrického plánu č.  1821–332/2020 
jako pozemková parcela č. 589/6 (trvalý 
travní porost) o výměře 340 m2 Společen-
ství vlastníků jednotek domu Kostelní 169 
Tanvald, se sídlem Kostelní 169, Tanvald 
za kupní cenu 79.100 Kč.
2/ rozhodlo na základě vydaného a zveřej-
něného záměru prodat pozemkovou par-
celu č. 899/15 (trvalý travní porost) o výmě-
ře 1101 m2 v katastrálním území Šumburk 
nad Desnou paní B. za  účelem umístění 
stavby rekreačního objektu za kupní cenu 
802.500 Kč.
3/ rozhodlo vydat záměr na  prodej po-
zemkové parcely č.  825/1 (trvalý travní 
porost) o  výměře 979 m2 a  pozemkové 
parcely č. 825/2 (ostatní plocha – neplod-
ná půda) o  výměře 586 m2 v  katastrál-
ním území Šumburk nad Desnou paní K. 
za  účelem rozšíření zázemí u  rodinného 
domu č. p.  50, Vítězná ul., Tanvald, část 
Šumburk nad Desnou.
4/ rozhodlo nesouhlasit s výší kupní ceny 
609.000 Kč za výkup části pozemkové par-
cely č. 1932/2 v  katastrálním území Tan-
vald označené podle geometrického plánu 
č. 1588-1016/2014 ze dne 04.12.2014 jako 
pozemková parcela č. 1932/12, propustku 
a kolen od Správy železnic, státní organi-
zace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1.
5/ rozhodlo schválit výkup stavební par-
cely č. 1656, o  výměře 55 m2 v  katastrál-
ním území Tanvald, na  které stojí stavba: 
bez čp/če, technická vybavenost od  Tenis 
Tanvald, z. s., se sídlem Pod Špičákem 592, 
Tanvald za kupní cenu 218.000 Kč;
6/ rozhodlo schválit vyřazení studie v hod-
notě 42.250 Kč na  akci „Požární zbrojnice 
v Horním Tanvaldu“ z účetní evidence jako 
zmařenou investici.

7/ rozhodlo schválit rozpočtové opatření  
č. 73/2020:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
účelový příspěvek ZŠ Tanvald, Sportovní 
576 na odpisy  - 29.906 Kč
účelový příspěvek ZŠ Tanvald, Sportovní 
576 na stravování žáků  - 165.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z  minu-
lých let - 194.906 Kč
8/ rozhodlo schválit rozpočtové opatření 
č. 74/2020:
DAŇOVÉ PŘÍJMY - 7.770.000 Kč
PŘIJATÉ TRANSFERY 
Jednorázový příspěvek obcím pro rok 
2020 podle zákona č. 159/2020 Sb. 
7.770.000 Kč
9/ rozhodlo schválit rozpočtové opatření 
č. 75/2020:
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 261.600,24 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z  minu-
lých let - 261.600,24 Kč
10/ rozhodlo v souladu s § 34 zák. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v  platném znění, poskytnout 
příspěvkové organizaci Základní umělec-
ká škola Tanvald návratnou finanční výpo-
moc ve  výši 398.399,76 Kč na  předfinan-
cování pořízení klavírního křídla REČEK 
a schválit rozpočtové opatření č. 76/2020:
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY + 398.399,76 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
NFV ZUŠ Tanvald na  předfinancování 
pořízení klavírního křídla REČEK 
398.399,76 Kč
11/ rozhodlo schválit rozpočtové opatření 
č. 77/2020:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ 173.406 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z  minu-
lých let + 173.406 Kč
12/ rozhodlo schválit rozpočtové opatření 
č. 78/2020:
PŘIJATÉ TRANSFERY
rekonstrukce VZT v  objektu č.  p. 589, 
ul. U Stadionu 2.172.899,39 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z  minu-
lých let - 2.172.899,39 Kč
■ ZM schválilo Projekt „Tanvald – 
Oprava místní komunikace 23C ul.  Pa-
lackého“ a  podání žádosti o  dotaci 
z  národního programu – Podpora obcí 
s  3001–10000 obyvateli Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR pro rok 2021 – do-
tační titul 117d8220A podpora obnovy 
místních komunikací.
■ ZM schválilo doplnění Strategického 
plánu rozvoje města Tanvald (2016–2026) 
o následující aktivity:
1.2.4. Modernizace budovy ZUŠ
1.3.1. Podpora bezbariérovosti ambulancí
2.2.3. Oprava místní komunikace ul. Palac-
kého Tanvald

4.3.3. Rozvoj rekreačně sportovního areálu 
Výšina
5.1.2. Zelené město 
5.2.2. Osvětlení kulturní památky kostela 
sv. Františka z Assisi Šumburk.
■ ZM delegovalo v souladu s § 84, odst. 2, 
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích, 
ve  znění pozdějších předpisů, na  valné 
hromady obchodních společností s majet-
kovou účastí města následující zástupce:
1. na  valné hromady Severočeské vodá-
renské společnosti a. s. konané v roce 2021 
pana Mgr.  Vladimíra Vyhnálka, jako ná-
hradníka pana Mgr.  Antonína Bělonožní-
ka;
2. na valné hromady Teplárenství Tanvald 
s. r. o. konané v roce 2021 pana Mgr. Anto-
nína Bělonožníka, jako náhradníka pana 
Mgr. Vladimíra Vyhnálka;
3. na  valné hromady Nemocnice Tanvald 
s.  r.  o. konané v  roce 2021 pana Mgr.  Vla-
dimíra Vyhnálka, jako náhradníka pana 
Mgr. Antonína Bělonožníka.
Ve  věci realizace projektu „Střednědobé 
plánování sociálních služeb v Mikroregio-
nu Tanvaldsko
■ ZM:
1) schválilo realizaci monitoringu potřeb 
v oblasti sociálních služeb v Tanvaldě;
2) schválilo realizaci jednotlivých akti-
vit realizačním týmem v  rámci projektu 
„Střednědobé plánování sociálních služeb 
v MT“, jehož výsledkem bude nový Komu-
nitní plán sociálních služeb pro území ce-
lého Mikroregionu Tanvaldsko;
3) schválilo, že za účelem monitoringu po-
třeb v  sociální oblasti budou vyplňovány 
dotazníky co největším počtem osob z cí-
lových skupin v území města do 31. ledna 
2021. 
1) ■ ZM ukládá starostovi města, aby za-
jistil formou zveřejňování na webu města 
Tanvald v záložce geotermální elektrárna, 
informování občanů o průběhu správních 
řízení ve  věci GTE, tj, o  všech vydaných 
správních rozhodnutích v dané věci, včet-
ně reakce města Tanvald, ve zkrácené for-
mě.
2) ■ ZM ukládá starostovi města, aby 
zajistil doručení odvolání města Tan-
vald proti usnesení SÚ Tanvald ze dne 
02.12.2020 Sp. zn. MěÚT /21785/2014/SÚ 
a  ŽP ve  spojení s  Č.j.: MěÚT/27099/2020/
SÚ a  ŽP stavebnímu úřadu MěÚ Tanvald 
ve stanoveném termínu.

Upraveno podle obecného nařízení o ochra-
ně osobních údajů.

Co projednalo zastupitelstvo města  •

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva
Jednání zastupitelů města 
se uskuteční 
ve středu 17. února od 16 hodin
ve velké zasedací místnosti radnice.
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Právě se nacházíme v  období, kdy můžeme naši školu znovu 
nazývat „ztichlou zuškou“. Opět jsme vlivem okolností museli 
přejít na  distanční výuku, kdy ke  komunikaci s  žáky a  jejich ro-
diči můžeme používat pouze internetové připojení, a  ne osobní 
kontakt. Způsob, jakým naši žáci k  této výuce přistupují, jak se 
za vydatné pomoci rodičů snaží posouvat ve svých dovednostech 
aspoň o kousek dál, nám celou nelehkou situaci usnadňuje. My se 
zase snažíme ve výuce na dálku zdokonalovat, učíme se s nový-
mi programy, aplikacemi, hledáme způsoby, jak žákům distanční 
výuku oživit. Ale i tak již netrpělivě čekáme na moment, až nám 
bude dovoleno opět žákům otevřít dveře školy …

Takovou vlaštovkou v pocitu, že je zase vše ve "starých kolejích", 
bylo čtrnáct dní před Vánoci, kdy jsme chystali nahrávání před-
stavení "Před kamerou aneb vánoční dárek ZUŠ Tanvald", které je 
ke zhlédnutí na Youtube ( kanál ZUŠ Tanvald ). Podíleli se na něm 
hudebníci a tanečníci spolu s vyučujícími, za kamerou stál Lukáš 
Müller, kameraman televize rtm plus. Ve skvělé spolupráci s ním 
budeme určitě pokračovat i nadále i vzhledem k tomu, že natáče-
ní bude pravděpodobně ještě delší dobu jediný způsob, jak práci 
našich žáků ukázat divákům. Nahrávání koncertu bylo pro nás 
všechny velkým oživením, vzpruhou a  pro děti po  dlouhé době 
motivací k ještě většímu snažení. 

Bývá zvykem, že se do větších projektů, a tím nahrávání i přes 
omezení počtu osob beze sporu bylo, zapojují i výtvarníci. Ti vy-
robili přání k Vánocům, která putovala do schránek babiček a dě-
dečků z domů s pečovatelskou službou ve Vítězné ulici v Tanval-
dě. K obrázku tentokrát děti připojily i krátký text, kde napsali své 
jméno, zájmy a co si přejí od Ježíška, aby se obyčejné přání stalo 
přáním osobnějším. Při výrobě přáníček jsme ani nedoufali, že 
udělají takovou radost. Přání byla pro mnohé z  nich po  dlouhé 
době jedinou korespondencí, která se jim objevila ve  schránce. 
Byla tedy překvapením a zároveň velkým pohlazením na duši.

Angličtina s cizincem
na Masaryčce •

I  distanční výuka přináší nové a  vzrušující zážitky. Před 
Vánoci se naskytla úžasná příležitost pozvat si zahraniční-
ho hosta do  hodin angličtiny. Nezisková organizace Hodina 
H v  Pelhřimově, která sdružuje dobrovolníky z  celého světa 
pro práci se seniory a jejíž činnost byla kvůli současné situa-
ci omezena, nabídla školám přizvat si tyto cizince do on-line 
hodin, což naše škola s radostí využila. 

Prioritou naší výuky anglického jazyka je schopnost žáků 
dorozumět se v  reálných situacích běžného života. Někteří 
žáci již měli možnost své komunikační dovednosti podrobit 
nějaké zkoušce (např. na zahraniční dovolené), pro některé to 
byl vůbec první kontakt s mluvčím cizího jazyka. 

Alessia z Itálie a Juan a Miguel ze Španělska navštívili žáky 
páté až sedmé třídy, se kterými strávili jednu až dvě vyučo-
vací hodiny. Žáci měli možnost předvést své dovednosti hned 
na začátku hodiny, kdy se představili v několika větách, sdělili 
své jméno, věk, zájmy a  podobně. Následně nám cizinci vy-
právěli o zemích a městech, ze kterých pocházejí. Nakonec byl 
prostor také pro kladení jakýchkoliv dotazů, které měli žáci 
vzorně připraveny. Třída 6. A  byla velmi zvědavá a  se svými 
dotazy si vystačila na celou hodinu, z čehož jsme všichni měli 
dobrý pocit. 

Reakce žáků na  toto zpestření byly z  větší části pozitivní. 
Mnohým se tyto hodiny líbily, hodnotili je jako zajímavé, po-
učné i  zábavné. Prostě super. Někteří přiznávali, že byli tro-
chu zmatení. Nerozuměli každému slovu, i  když je to bavilo. 
Někteří přiznali, že se styděli a  to jim bránilo v  komunikaci. 
Ale i přes drobné komunikační bariéry se po návratu do školy 
ptali, kdy zase do hodiny přijde nějaký host. Tak uvidíme … 

Adéla Šeflová 

Základní umělecká škola Tanvald •

Výjimečného nahrávání se zúčastnila i  naše žákyně Tereza 
Hausová, která měla tu čest, že byla přizvána k nahrávání koncer-
tu klavírního virtuosa Ivo Kahánka. Jednalo se o koncert v rámci 
Tanvaldského hudebního jara, který musel být z důvodu vládních 
opatření přesunut a zprostředkován divákům pouze po síti. Tere-
za je žákyní Jany Hanischové a na koncertě zahrála skladbu „Sý-
ček neodletěl“ z cyklu „Po zarostlém chodníčku“ od Leoše Janáčka. 

Máme z  Terezky vystoupení velkou radost a  do  dalších let si 
přejeme co nejvíce takovýchto nadaných žáků.

Petra Jedličková Šimůnková

Vědět, že jsme své dítě přihlásili na 
správnou školu. Zjistit dopředu, jak 

vypadá vyučovací hodina, jak se s dětmi 
zachází, mluví a jací jsou učitelé. Mít 

možnost vyzkoušet si to tzv. „nanečisto“. 

Po telefonické domluvě můžete svého 
předškoláčka přivést do vámi vybrané 
třídy, aby zažil skutečnou vyučovací hodinu, 
pracoval se školáky, poznal,  
jaké to je BÝT VE ŠKOLE. 

První třída NANEČISTO se uskuteční za příznivých epidemických podmínek.  
Sledujte proto naše webové stránky www.mzstanvald.cz

Návštěvní dny jsou od začátku února do konce března.
Masaryčka: středa 9,00 - 11,00 hod.
Trojlístek: středa 9,00 - 11,00 hod. 
Šumburk: pondělí 14,00 - 14,45 hod.

Přijďte si nás 

vyzkoušet nanečisto.

Trojlístek v budově 
Základní školy T. G. Masaryka

 trojtřídka (1. – 3. třída)
 projektová výuka a výuka v přírodě
 práce s prvky Montessori vzdělávání
 slovní hodnocení a sebehodnocení

kontakt:  
770 689 354  

Hanka

Základní škola  
T. G. Masaryka  

– budova Šumburk
 rodinné prostředí s malým počtem žáků

 práce s pomůckami, které vedou k pochopení učiva
 otevřená komunikace s dětmi i rodiči

 individuální i skupinová práce

 kontakt:  
724 738 210 

Milena

1.třída v budově Základní  
školy T. G. Masaryka

 třída s malým počtem dětí
 individuální přístup ke každému 

dítěti a jeho možnostem
 komunikace s respektem

 slovní hodnocení

kontakt:  
602 361 122  

Iva

To je přání mnoha rodičů,  
o to více dětí.  

A my Vám chceme toto přání  
splnit a to hned třikrát. 

PRVNÍ TŘÍDA

NANEČISTO

Nadaná Tereza Hausová
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Divadlo trochu jinak •

V únoru 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!)

Rydval Miloslav
Absolonová Vilma
Farkas František
Herrmanová Marie
Valeš Vladimír
Šírková Jaroslava
Svárovský Jaroslav

Bonnan Jiří
Alinče Ladislav
Vašák Jan
Prašivka Miroslav
Erbenová Alena
Betka Petr
Pavlíček Zdeněk

Senior klub Tanvald 

Šumburk n. D. a Senior 

klub II. Tanvald – Výšina

Kluby seniorů s  politováním ozna-
mují, že stále není jasné, jak se bude si-
tuace vyvíjet, a proto zatím žádné akce 
pro seniory neplánují. Čtěte, luštěte, 
choďte na  procházky a  buďte veselé 
mysli! Brzo snad bude lépe!

-red-

Nemůžete do divadla? Nemůžete na vý-
stavu? Ale můžete! Když si vyjdete na pro-
cházku do  zasněžených kopců, naskytne 
se vám tak nádherná podívaná, až se bude 
tajit dech. A divadla si také užijete, až před 
vámi důstojně přejde srnka nebo až kolem 
prosviští děti na saních s tvářičkami zčer-
venalými jak na  Ladových obrázcích. My-
slím si, že nepřijdete ani o humorné akce 
jak v  prvotřídní komedii, když polezete 
do zledovatělého vršku stylem jeden krok 
vpřed a dva vzad.

Dnes vám chci nabídnout menší výlet 
s  výhledy na  Tanvald. Vyjdete-li od  tan-
valdského nádraží po zelené značce smě-
rem na Světlou, naskytne se vám nádher-
ný pohled nejen na  Tanvald a  rozhlednu 
Špičák, ale můžete se pokochat i krásnými 
chaloupkami a majestátními stromy.

Po krátké zastávce u Majáku, odkud je 
výhled až na Český Ráj (aniž byste museli 
vylézt na  rozhlednu) se můžete vydat 

dál po  zelené značce až na  rozhlednu 
Štěpánka.

A  aby cesta zpět nebyla nudná, zvolte 
pro změnu žlutou značku. Cestou budete 
míjet lesopark a kapličku sv. Gotharda. Sv. 
Gothard se narodil v  r. 960 v  Dolním Ba-
vorsku a svatořečen byl roku 1131 papežem 
Inocencem. Svatý Gorghard se stal patro-
nem chudých a  nemocných, současně je 
i  patronem zedníků a  kameníků. Pokud 
těch krásných výhledů nemáte dost, určitě 
vyšplhejte na Šulíkovu skálu, odkud je sice 
trošku zarostlý rozhled, ale přesto stojí 
za to. Nabízí výhled na východní část Čer-
nostudničního hřebene, do údolí Kameni-
ce a na tanvaldské sídliště Výšina, za kte-
rým se tyčí vrch Špičák. V  pozadí je vidět 
město Smržovka, jižně pak Velké Ham- 
ry a  v  dáli hřbet Kozákova. Tuto přírodní 
skalní vyhlídku na  mohutném skalnatém 
ostrohu zabezpečili tanvaldští turisté zá-
bradlím až v roce 1974, a proto patří k těm 

méně známým. Její název souvisí pravdě-
podobně s  přezdívkou někdejších obyva-
tel, o  kterých se tvrdilo, že při karetních 
hrách „šulili“. Nedaleké skupince stavení 
se dokonce lidově říká „Šulíkov“. Když pak 
sejdete dolů do Velkých Hamrů, stojí jistě 
za  povšimnutí památník krvavě potlače-
né Svárovské stávky, která zde proběhla  
31. března 1870. 

A  pak už jen po  modré dojdete zpět, 
do  Tanvaldu. Trasa je dlouhá asi 12 km 
a zvládnou to i děti. A to občerstvení, kte-
ré si dopřáváme v  divadelních barech, si 
pro tentokrát dáme buď v  teple domova, 
a  nebo „na  stojáka“ u  výdejního okénka 
na Hvězdě, či v kiosku na Štěpánce. Tak jen 
vyměňte lodičky za pořádné boty a dopřej- 
te si úžasný kulturní zážitek.

-vlakod-
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Programová nabídka:
www.centrumajak.cz
Facebook: 
Rodinné centrum Maják, 
Tanvald

V  lednu byla situace taková, jaká byla, 
a proto se u nás nekonaly žádné akce. Pů-
vodně plánovaný karneval pro nejmenší 
jsme museli přesunout na  neurčito, pro-
tože jsme nenašli žádnou alternativní 
možnost, jak jej zrealizovat tak, aby pro-
běhl pro všechny bezpečně a v souladu se 
všemi aktuálními opatřeními.

To se nám povedlo v  prosinci s  miku-
lášskou. Původně to vypadalo, že ji bude-
me muset také zrušit, ale nakonec jsme 
našli řešení. Díky tomu, že je u  našeho 
centra zahrada s  altánem, kterou využí-
vají senioři, mohli jsme setkání se svatým 
Mikulášem a  jeho pomocníky uskutečnit 
na  čerstvém vzduchu. Altánek dostal vá-

noční kabát v  podobě chvojí a  barevných 
světýlek a po půl čtvrté mohly chodit první 
rodiny, které byly objednány na určitý čas 
tak, aby se nepotkaly. Ve vestibulu centra 
si nejprve vyzvedly „vstupenku“ a  rodi-
če nenápadně předali balíčky naší rychlé 
spojce, která je zadním vchodem donesla 
do  altánu. Rodiče s  dětmi se mezitím vy-
dali do  zahrady přední brankou. Tam je 
za  doprovodu koled přivítal vlídný pan 
Mikuláš s čertíkem a andílkem. Děti se ne-
musely bát ani stydět, že se o jejich hříších 
dozví někdo cizí a bylo pro ně příjemné i to, 
že nemusely dlouho čekat, až na ně přijde 
řada. Během odpoledne se u altánu vystří-
dalo 26 rodin a  na  facebookové stránce 
centra máme moc pěkné ohlasy: 

„Krásně jste to vymyslely a zorganizova-
ly, holky, moc děkujeme.“                             K. J.

„Taky chceme moc poděkovat, moc se 
nám to líbilo. Mikuláš se svatou trpělivostí, 
andílek kouzelný a  čertík uvařil výborný 
pekelný nápoj, vážně děkujeme“.             K. K.

„Holky majákovský, tohle byl zatím ten 
nejlepší Mikuláš, na kterém jsme byli. Fakt 
to bylo moc hezký. Děkujeme!!“                 I. P.

„Bylo to moooc milý a  hezký a  parádní. 
Atmoška a  energie Mikuláše byly kouzel-
ný. Děkujeme.“

I nám se tento způsob zalíbil a zvažuje-
me, že jej zachováme i pro další ročníky.

Konec roku 2020 a začátek roku 2021 se 
vyznačují tím, že nikdo nevíme, co bude. 

Proto se nám velice obtížně něco plánuje. 
Ale můžeme vám slíbit, že jakmile to bude 
možné, uskuteční se oblíbené outdoorové 
aktivity s  Libuškou, jako je například sta-
vění sněhuláka, výprava ke  krmelci, vy-
cházky do přírody apod.

Na dopolední programy si rodiny hernič-
ku rezervují telefonicky a  pouštíme tam 
jen povolený počet osob podle aktuálních 
omezení. Všichni se těšíme, až se situace 
navrátí k normálu a děti si spolu zase bu-
dou moci hrát a maminky spolu sdílet své 
starosti a  radosti. Pro aktuální informace 
sledujte PES, naší facebookovou stránku, 
web a e-mail.

Péče o pěstounské rodiny v MDC Maják,
klíčová pracovnice: Bc.  Andrea Josífko-

vá, tel. 739  080  722 – pondělí, čtvrtek od 
8:30 do 11:00 hod.

Doprovázející pracovník ohrožených ro-
din: Mgr. Michaela Fričová, tel. 731 653 868

Poradna pro ohrožené rodiny vždy 
ve středu 9:00–11:00 hod.: Mgr. Libuše Ry-
dvalová, tel. 774 825 085.

Sbírka Maják pro Marušku Votrubovou 
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.

Středisko volného času Tanvald v únoru 2021 •

Únorové dění v Rodinném centru Maják Tanvald •

Nová soutěž a program
na jarní prázdniny 
v SVČ Tanvald

V lednu jsme moc veselé dny ve Středis-
ku volného času Tanvald bohužel neproží-
vali. Kvůli vládním opatřením SVČ fungo-
valo omezeně – kroužky měly (nebo mají, 
těžko říct, jaká bude situace v den vydání 
zpravodaje) pozastavenou činnost. Snaži-
li jsme se být s  dětmi v  kontaktu alespoň 
na  dálku a  nabízet jim prostřednictvím 
webu a sociálních sítí tipy na různé zábav-
né a tvořivé aktivity.

Také jsme vypsali novou výtvarnou sou-
těž na  téma Rozhlédni se – s  podtitulem 
Rozhledny a  vyhlídky našeho kraje. Sou-
těž je vyhlášena v  tradičních kategoriích 
(od MŠ po SŠ). Pracovat lze libovolnou vý-
tvarnou technikou, letos poprvé je možné 
také fotografovat. Podrobnější informace 
najdete v  letáčku a  na  našich webových 
stránkách www.svctanvald.cz. Neváhejte 
a tvořte, moc se na vaše dílka těšíme. Nej-
zajímavější práce odměníme a vystavíme.

V týdnu od 1. 2. do 5. 2. 2021 se v našem 
regionu uskuteční jarní prázdniny. I  letos 
na prázdniny připravujeme zajímavý pro-
gram. Zda a  v  jaké podobě se bude moci 
uskutečnit, bude záležet na  aktuálních 
vládních opatřeních. Proto, prosím, sle-
dujte náš web a sociální sítě (FB: Středisko 

volného času Tanvald, Instagram: svc_tan-
vald), kde naleznete aktuální informace 
a přihlášky na jednotlivé akce.

A co máme v plánu, pokud by podmínky 
byly příznivé? Děti se mohou těšit na turis-
tiku, venkovní aktivity, návštěvu trampo-
línové haly, IQLANDIE, výtvarné činnosti, 
soutěže a hry.

Všechny kluky a  holčičky zdravíme 
a  doufáme, že se koronavirová situace co 
nejdříve zlepší natolik, že si budeme moci 
opět užívat kroužky v  normálním režimu 
a  setkávat se osobně. Opatrujte se a  zů-
staňte s námi ve spojení alespoň přes so-
ciální sítě, pokud to jinak nejde. Krásné 
zimní dny vám všem.
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Rok 2020 byl poznamenán „covidovou 
pandemií“, námi nabízené služby tak ne-
mohli čtenáři využívat v  plné šíři, tak jak 
byli zvyklí.

V období, kdy byla knihovna dle vládního 
nařízení uzavřena pro veřejnost, jsme hle-
dali cestu, jak dostat knihy ke čtenáři. Což 
se nám povedlo alespoň ve virtuální rovi-
ně, kdy jsme zprovoznili v červnu 2020 no-
vou službu pro registrované čtenáře „Půj-
čování E-knih“. Od  června do  prosince se 
uskutečnilo 74 výpůjček. Podrobné infor-
mace, jak na e-knihy, naleznete na našich 
webových stránkách https://www.tanvald.
cz/volnycas/mestskaknihovnatanvald/ek-
nihyvknihovne.html

Své fondy pro studenty VŠ zpřístupni-
la také Národní knihovna ČR a  Moravská 
zemská knihovna Brno, o čemž jsme naše 
čtenáře informovali na  našich webových 
stránkách. Zpřístupněno je tak 215  000 
titulů monografií a periodik. Tato nabídka 
je stále platná, odkazy najdou naši čtenáři 
na  úvodní stránce knihovny https://www.
tanvald.cz/volnycas/mestskaknihovnata-
nvald/

Uzavření knihovny jsme využili také 
k  provedení Revize knižního fondu, která 
se dle zákona uskutečňuje po 5 letech.

I  přesto, že byla knihkupectví uzavřena 
a došlo tak ke zpoždění vyřízení našich ob-
jednávek na  novou literaturu, do  našeho 
fondu přibylo 546 nových titulů. V  tomto 

Malé ohlédnutí za uplynulým rokem v knihovně •

Vážení čtenáři, abyste mohli využívat naše knihovnické služby včetně výpůjčky e-knih 
i v tomto roce 2021, je potřeba mít uhrazen roční registrační poplatek. Vzhledem k epide-
miologické situaci jej můžete uhradit bezhotovostně na účet Města Tanvald
č.ú. 19-0001423451/0100, variabilní symbol uvádějte ve tvaru XXXX3314,
kde XXXX jsou poslední čtyři čísla na vašem čtenářském průkazu.

„Otec krtečka“ – výstava knižních titulů z našeho fondu k 100. narozeninám Zdeňka 
Milera, režiséra a výtvarníka animovaných filmů pro děti.

Městská knihovna Tanvald

Panu Ing.  Petru Tischerovi byl v  lednovém 
čísle TZ dán prostor ke  sdělení jeho osobního 
názoru na  celou řadu otázek, mj. i  na  geoter-
mální aktivity firmy Entergeo SE.

Na snahu firmy Entergeo SE uskutečnit vrty 
v  centru města, máme však opačný názor. 
Mnohokrát již bylo řečeno, napsáno a potvrze-
no většinou zastupitelů města a více než 2100 
podpisy v  petici proti geotermálu v  Tanvaldu, 
že podobné snahy jsou pro nás neakceptova-
telné. Znovu vypisovat všechny důvody v tomto 
příspěvku považujeme za  zbytečné. Musíme 
však reagovat alespoň na některé názory, které 
uvádí Ing.Tischer ve svém dopise.

Pokud teoreticky připustíme, že by po dlou-
hém a nákladném průzkumu byla geotermální 
elektrárna vybudována, pak by měla zásobovat 
elektrickou a  tepelnou energií pouze přilehlý 
areál – jedná se totiž pouze o „ostrovní projekt“ 
o předpokládaném výkonu cca 2 MW (pro srov-
nání – jaderná elektrárna v  Temelíně produ-
kuje 1000× tolik). Nikdo z města by tedy neměl 
levnější teplo. Při obrovských nákladech (před 
několika lety to byly odhadem 2 mld Kč) a život-
nosti zařízení cca 20  let by se nedalo předpo-
kládat, že by se jednalo o  zajímavou produkci 
elektrické a  tepelné energie. Jisté však je, že 
by tato stavba měla dopad na  majetky každé-
ho, kdo vlastní jakoukoliv nemovitost v  chrá-
něném území stavby. Tato plocha by zahrnula 
prakticky celý Tanvald a  dotkla by se i  přileh-
lých obcí, protože její poloměr činí cca 2,6 km.

Je třeba se poučovat ze zkušeností druhých, 
např. v Basileji nebo Landau. Pokud Ing.Tischer 
odkazuje na  Island, tak je to srovnávání „jab-
lek s hruškami“. Jedná se naprosto o jiný prin-

Reakce na otevřený dopis Ing. Tischera •

jsou započítány knihy, audioknihy a  spo-
lečenské hry.

Naši čtenáři také hojně využívali Mezi-
knihovní výpůjční službu. Za  rok si touto 
cestou vypůjčili 309 knih z  jiných kniho-
ven v ČR.

Celkem naši službu využilo 811 registro-
vaných čtenářů, kteří si vypůjčili 24  406 
knih a 3 751 periodik.

Na rozdíl od minulých let jsme nemoh-
li uskutečnit akce pro veřejnost, na  které 
byli naši návštěvníci zvyklí a  jež byly vy-
hledávané. Proběhly tak pouze: návštěva 
MŠ Šumburk v  únoru (viz foto), vánoční 
výstavy Dolmen, z.  ú. Liberec, Hospice 
sv. Zdislavy Liberec a Co mě baví – našich 
čtenářů.

Doufejme, že rok 2021 bude pro nás 
všechny příznivější a bude posledním, kdy 
bude koronavirus zasahovat výrazným 
způsobem do našeho života 

Knihovnice

cip získávání energie ze zemské kůry. Provoz 
na  principu EGS dříve HDR, který by měl být 
v Tanvaldu aplikován, je v současné době pro-
vozován v rámci Evropy pouze v Soultz – sous 
– Forets ve Francii. Stále se však potýkají s otře-
sy. Stavba není umístěna v zastavěném území, 
natož v centru města!

V  roce 2018 byl uzavřen projekt Cooper Ba-
sin na severu Jižní Austrálie. Realizovaly se vrty 
do hloubky 5 km a podařilo se získávat horkou 
vodu a v malém měřítku produkovat i elektři-
nu. Ukázalo se však, že by průmyslové pokra-
čování projektu nebylo ekonomicky udržitelné, 
takže došlo k jeho ukončení.

V závěru Ing. Tischer vyjadřuje svůj politický 
názor. Jsme pro, aby takovou možnost k vyjád-
ření dostali ve Zpravodaji i ostatní občané Tan- 
valdu. Zatím tomu tak nebylo a  možná by to 
zvýšilo zájem o Tanvaldský zpravodaj.

J. Mikš a Tanvalďáci, 
kterým není lhostejná budoucnost města

Redakce: Děkujeme oběma pánům za  jejich 
příspěvky. Nedomníváme se, že by politické 
debaty zvýšily zájem o  náš zpravodaj, a  proto 
bychom v  budoucnu chtěli zachovat apolitic-
kou tvář zpravodaje. Tímto toto téma považuje-
me za ukončené. 
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Ač již dvaapadesát let jsem Smržová-
kem, přesněji řečeno Dolnosmržovákem, 
můj život je neodmyslitelně spjat s Tanval-
dem.

Na  Horním Tanvaldu jsem navštěvoval 
1.  stupeň základní školy, ten 2. absolvoval 
v „šedé pod výborem“, dnešní Masarykově, 
a  do  třetice osobní vzdělávání završoval 
na tanvaldském gymnáziu, kde jsem dnes 
jeho zaměstnancem.

Z  oken bytu hledím na  panorama Špi-
čáku, ba pouhým okem vidím i novou roz-
hlednu, Špičku. Nicméně mně nejbližším 
okolím „tam za Kamenicí“ je část Horního 
Tanvaldu se školními budovami dnešní ZŠ 
Údolí Kamenice a  siluetou římskokato-
lického kostela svatého Petra a Pavla. Do-
hlédnu přibližně až k  vyústění silničního 
mostu na Horním Tanvaldu, tam kde v bý-
valém objektu samoobsluhy dnes sídlí fir-
ma pana Hamříka, produkující skvostná 
svítidla a lustry.

A  právě k  tomuto místu se vážou mé 
osobní vzpomínky na  klukovská léta. Ješ-
tě v 70.  letech zde stával objekt takzvané-
ho „Nároďáku“, Národního domu, v  jehož 
přízemí se nacházela hospoda a  v  jejím 
sousedství byl divadelní sál. V  souvislos-
ti s  výstavbou nového silničního mos-
tu přes Kamenici, náhradou za  původní 
most, který stával v místech dnešní lávky 
u  Ráje, bylo rozhodnuto o  demolici „Ná-
roďáku“ a  protějšího objektu, v  němž bý-
vala prodejna ovoce a zeleniny. „Nároďák“ 
byl uzavřen, ale ne natolik pevně, aby se 
nemohl stát rejdištěm našich klukovských 
her a  také všelijakých vylomenin. Prolé-
zat takový dům, to bylo něco! A  právě při 
jedné z našich výprav jsem na tamní půdě 
nalezl odznak Ještědsko–jizerského tělo-
výchovného spolku, který ukazuje pano-
rama Horního Tanvaldu v roce 1925. Není 
neznámou informací, že oblast Liberec-
ka a  Jablonecka té doby, míněno i  20.  let 
20.  století, byla prodchnuta aktivitami 
německých spolků, a  to včetně těch tělo-

Pohled na Horní Tanvald •

Narodil jsem se v  listopadu 1992 v  Jab-
lonci n. N. Nyní bydlím v Tanvaldě, na síd-
lišti Výšina č. p. 561 a v současné době pra-
cuji ve Sdružení Tulipan Liberec 2015.

Mezi moje záliby a koníčky patří literár-
ní tvorba, které se věnuji bezmála 5  let. 
Kromě vlastní tvorby básní, povídek a po-
hádek se rovněž zajímám o  hledání a  za-
pisování místních pověstí z  Jablonecka 
a  o  lidovou slovesnost z  okolí Pasek nad 
Jizerou a  Podještědí. Dále aktivně hraji 
Bocciu, rád cestuji a poznávám nové kraje 
a lidi, miluji hudbu.

Rád bych tanvaldské čtenáře informo-
val o  vzniku sportovního oddílu Boccia 
Tanvald. Všechno to začalo v  únoru 2018, 
kdy se v  hlavě tanvaldského občana Pav-
la Ševčíka zrodil nápad založit v  našem 
městě oddíl boccii. Zakládajícími členy se 
stali občané Tanvaldu Petr Havel, Marek 
Pavlíček a  Jitka Hochová z  Jabloneckých 
Pasek a Veronika Ševčíková, jež je dcerou 
výše zmíněného Pavla Ševčíka. Později se 
přidali také manželé Barentovi, se svojí 
dcerou Nikolou. (Jsem tedy kromě něko-
likaleté literární činnosti, také jedním ze 
zakládajících členů tohoto oddílu.) 

A co to ta bocccia vlastně je?
Boccia je původem italský sport podob-

ný francouzské hře pétanque, jež se v roce 
1984 stala paralympijským sportem. Hráči 
hrají s  koženými míčky červené a  modré 

barvy, podle nichž jsou rozděleni v  druž-
stvech. Důležitou roli hraje bílý míček, 
tzv.  „Jack“, jeho vhozením do  pole určený 
hráč zahajuje hru, ostatní se pak postup-
ně snaží dostat míčky své barvy co nejblí-
že k  Jacku. Vyhrává ten, jehož míčky jsou 
u  Jacka v  početní převaze. Boccii je mož-
né hrát v  tříčlenných družstvech, párech 
i  jednotlivcích. Mezi největší dosavadní 
úspěchy našeho klubu patří 2. místo z tur-
naje v Nové Pace v září roku 2018 a 2 mís-
to z  Vánočního turnaje z  prosince 2019 
v Maršovicích. 

Náš sportovní oddíl má i své Facebooko-
vé stránky – Boccia Klub Tanvald.

Petr Havel

Petr Havel se představuje •

výchovných, chcete-li turnerských. Podle 
odznaku je zjevné, že jedna z tělocvičných 
slavností tohoto spolku byla pořádána prá-
vě na Horním Tanvaldu. To ukazuje i nápis 
„Jeschken – Iser – Turngau, 24.  Gauturn-
fest – Ober Tannwald, 4–6. heuertz 1925“. 
Na odznaku jsou v pořadí zleva hezky vidět 
budovy bývalého hornotanvaldského pi-
vovaru, budovu „Nároďáku“, naproti němu 

stojící dům, vpravo ve středu kostel sv. Pet-
ra a Pavla a Špičák s rozhlednou v pozadí.

 Tenkrát, když jsem tento odznak našel, 
jsem určitě nepřemýšlel o tom, že jednou 
o  něm napíšu, že mě donutí zamýšlet se 
nad tím, jak se nám i  nejbližší okolí ply-
noucími léty proměňuje, stává se jiným.

Ivan Nývlt, foto archiv autora
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Mr. Popelino alias Eco!boy •
Vynikajícího bubeníka pana Roberta 

Tomáše můžete každoročně vidět kon-
cem jara na  oblíbené cimrmanovské akci 
u kostela na Šumburku. Žije a pracuje v Se-
milech, jednou týdně vyučuje hru na  bicí 
soupravu také v  ZUŠ v  Železném Brodě. 
Tam za  ním, když nejsou žádná opatření, 
už pátým rokem dojíždí i můj jedenáctiletý 
syn. Inspirováni domácím úkolem ze slo-
hu (rozhovor do časopisu se známou osob-
ností, umělcem apod.), poslali jsme panu 
učiteli pár otázek:

Od kolika let hrajete na bicí?
„Za bicí soupravou jsem poprvé seděl cca 

v  pěti letech. Můj otec měl kapelu a  já se 
chodil dívat, jak hrají. V té době jsem toho 
moc neuměl, vlastně jeden rytmus. Byl 
jsem nadšený, bicí mně učarovaly. Ale to 
bylo zatím vše spontánní, nikdo mě neučil, 
prostě jsem se rád motal mezi muzikanty. 
Až kolem 15 let jsem se rozhodl, že se chci 
věnovat bicím naplno a  být v  budoucnu 
profesionálem. V  18 letech jsem úspěšně 
absolvoval talentové zkoušky na  Konzer-
vatoři Jaroslava Ježka.“

Proč jste se rozhodl zrovna pro tento ná-
stroj?

„Hrál jsem od mala také na piano, kytaru, 
zpíval, atd. Když jsem sedl za bicí, tak jsem 
měl nepopsatelný pocit… pocit, že nyní se 
celá kapela řídí podle mne a já jí nesmím 
zklamat, pocit velké zodpovědnosti... Dále 
mě u bicích zaujala hra jako taková, co vše 
musí bubeník zvládnout. Byla to výzva!“

S jakými kapelami hrajete a s kým jste vy-
stupoval?

„V současné době hraji v několika kape-
lách např. Lédl Jazz Q, Orchestr Vladimíra 
Janského, Šumný Jazz... V dalších kapelách 
působím jako nájemný hráč. Hrál jsem 
v  mnoha kapelách... např. Samuel Crux 
(natočili jsme 2 CD a i mediálně jsme byli 
vidět na  TV Nova, TV Prima, ČT 1). Další 
spolupráce, cca 15 let, byla s Danielem Ne-
konečným (Šum Svistu). Několik let jsem 
působil ve  Švýcarsku, Německu, Řecku 
atd. Nesmíme zapomenout na  Mr. Pope-
lino show. Jinak, každoročně vystupuji 
s  kapelou OVJ Dixie z  Liberce na  známé 
Tanvaldské akci z  názvem: Spanilá jízda 
cyklostezku Járy Cimrmana. Krásná akce, 
na kterou se každý rok velice těšíme s ce-

lou kapelou. Na  všechny kapely nám ne-
zbývá prostor, tak alespoň takto.“

Můžete nám říct něco o  vašem oblíbeném 
sportu?

„Sport, kterému se věnuji, se jmenuje 
silový trojboj. Jedná se o tři disciplíny, kte-
rými jsou: dřep, bench-press a mrtvý tah. 
Sportování se věnují od dětství, posilování 
mě chytlo. Rád překonávám vlastní limity. 
Mám za sebou několik úspěšných soutěží 
doma i  v  zahraničí. Je to dřina a  o  tom to 
právě je! Rád bych zmínil náš tým, který 
si říká Powerlifting Animals. Jsme parta 
nadšenců, kteří se s láskou věnují našemu 
sportu. Zúčastnili jsme se celé řady závodů 
doma i v zahraničí. Patříme pod FČST (Fe-
derace českého silového trojboje), ve světě 
pod asociaci GPC. Více se o nás můžete do-
zvědět na našem FB.“

Kdybyste si musel vybrat mezi sportem 
a hudbou, co by to bylo?

„Řekl bych v mém případě obojí… skvěle 
se to doplňuje. Když sportuji, cítím se lépe, 
hraje se mi lépe… mám ze sebe lepší pocit. 
Ve zdravém těle zdravý duch.“

Jak Váš život změnil covid-19?
„Covid samozřejmě můj život ovlivnil, 

hlavně profesně... žádné koncerty atd. 
Na druhou stranu můžeme být více doma 
se svými rodinami a více se věnovat svým 
blízkým, více číst, učit se, cvičit…“ 

Zuzana Koldovská

Je to vidět v  nádobách a  kolem nádob 
na  komunální odpad ve  všech částech 
města. Pro zlepšení třídění odpadů dodr-
žujte prosím následující pravidla!

Starý papír a  karton  vhazujte do  mod-
rých sběrných nádob. Do  nádob nevha-
zujte použité dětské pleny a  hygienické 
pomůcky. Krabice a  kartony je třeba slo-
žit a sešlápnout, aby byly do nádob dobře 
skladné. Větší množství starého papíru, 
zejména kartonů, je možno po dohodě od-
ložit v  pracovní době technických služeb 
v  areálu technických služeb v  Tanvaldu – 
Žďáru.

Skleněné láhve a  sklenice  vhazujte 
do  zelených sběrných nádob. Do  nádob 
na  sklo zásadně nepatří předměty z  por-
celánu nebo keramiky, žárovky nebo zá-
řivkové trubice.

PET láhve a  ostatní směsné plasty  jako 
jsou např. láhve od  nápojů, mycích a  čis-
ticích prostředků, vymyté, čisté kelímky 
od  jogurtů, margarínů, pomazánkových 
másel, zmrzlin, sýrů apod., dále čisté igeli-
tové sáčky nebo folie, a různé jiné plastové 
obaly, vhazujte do žlutých sběrných nádob 
nebo sbírejte do žlutých pytlů.

Tetrapaky – obaly nebo krabice od mlé-

ka, džusů a  jiných nápojů sbírejte do čer-
vených pytlů. 

Kovové obaly – zejména nápojové a jiné 
plechovky, plechová víčka od  sklenic 
apod. sbírejte do bezbarvých průhledných 
pytlů.

Starý textil vhazujte v zavázaných igeli-
tových taškách nebo pytlích do kontejnerů 
na textilní odpad.

Naplněné a  řádně zavázané žluté, čer-
vené a bezbarvé pytle mají své místo u ná-
dob na tříděný odpad. Svoz pytlů s vytřídě-
ným odpadem provádějí technické služby 
každý čtvrtek. Neodkládejte proto tyto pyt-
le k nádobám v průběhu celého týdne, ale 
nejdříve v  odpoledních hodinách ve  stře-
du! Prosíme občany, aby do nádob na tří-
děný odpad vkládali pouze ty odpady, kte-
ré do nich patří. To samé platí i v případě 
pytlů na  tříděný odpad!  Nevhodný nebo 
znečištěný odpad v nádobách nebo pytlích 
na  tříděný odpad znehodnotí celý obsah, 
který už v  mnoha případech nemůže být 
dále zpracován a musí skončit ve spalovně 
nebo na skládce. Vícenáklady pak zaplatí-
me všichni.

I přes zákaz se na stanovištích pro směs-
ný a  tříděný odpad a  na  jiných veřejných 
místech denně povaluje starý nábytek, 

velké elektrospotřebiče, matrace, kober-
ce, podlahové krytiny a další odpad všeho 
druhu. Opakujeme, že pro svoz objemné-
ho odpadu z  domácností fyzických osob 
město Tanvald zřídilo kontaktní linku 
na  čísle 483  369  554. Technické služby 
objemný odpad z každé domácnosti v Ta-
nvaldu operativně po  dohodě odvezou 
a  není třeba hyzdit okolí a  vytvářet černé 
skládky. Tuto službu mohou občané vyu-
žívat zdarma v  rámci poplatku za  provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a  odstraňování komu-
nálních odpadů.

Subjekty a  fyzické osoby, které v  Tan-
valdu podnikají, musí odpady vznikající 
z  jejich podnikatelské činnosti řádně li-
kvidovat na  své náklady a  mít uzavřeny 
příslušné smlouvy se svozovou firmou, 
nemohou využívat systém určený vý-
hradně pro fyzické osoby a tím zatěžovat 
město a poplatníky.

Apelujeme na občany, kteří dosud odpad 
řádně netřídí, aby tak ve prospěch zlepše-
ní životního prostředí a pořádku ve městě 
učinili. Městský úřad děkuje všem, kteří 
odpady poctivě a správně třídí.

MěÚ Tanvald

Třídění odpadů v Tanvaldu stále není uspokojivé •
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s Českým rozhlasem

Pošlete nám své tradiční  
domácí recepty a vyhrajte  
nové vybavení do kuchyně 

v hodnotě 100 000 Kč.

POCHOUTKOVÝ ROK 2021

Každou neděli 10.00–11.00 | 21.00–22.00 hodin

Jaroslav Sapík Naďa Konvalinková

Tanvald | R-LBC   
107.9 FM | 102.3 FM

www.pochoutkovyrok.cz
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Rozměry inzerátů a ceny:

A 50×66,5 460 Kč
B 105×66,5 920 Kč
C 160×66,5 1 380 Kč
D 50×138 920 Kč
E 105×138 1 840 Kč
F 105×33,25 460 Kč

G poloviny strany
 215×138 3 680 Kč
H celá strana
 215×281 7 360 Kč

Ceny jsou uvedené včetně 21 % DPH.

B
2 moduly našíř
105×66,5 mm

70 cm2

920 Kč

C
3 moduly našíř
160×66,5 mm

112 cm2

1 380 Kč

E
4 moduly na výšku

105×138 mm
145 cm2

1 840 Kč

D
2 moduly
na výšku

50×138 mm
145 cm2

920 Kč

A
1 modul

na výšku
50×66,5 mm

35 cm2

460 Kč


