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Říjen krade zelenou,
podzim stříhá záplaty,
plášť na jeho ramenou
na barvy je bohatý.
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Sběr nebezpečných odpadů

•

Město Tanvald v souladu s Pravidly pro mobilní sběr nebezpečných odpadů a ve spolupráci
s firmou FCC Liberec provede dne 2. října 2021 (sobota) mobilní sběr nebezpečného odpadu.
Na sběrná místa je zakázáno odkládat odpad mimo stanovenou dobu.
Dále upozorňujeme občany, aby nenosili na stanoviště elektroodpad. Tento je možné
odevzdat vždy poslední sobotu v měsíci od 8 do 11 hodin v České ulici nebo si objednat
bezplatný odvoz větších elektrospotřebičů (televizory, radia, mrazáky, sporáky mikrovlnné trouby, myčky, pračky apod.) na tel. 483 369 554.
Drobné elektrospotřebiče (vysoušeče vlasů, varné konvice, žehličky, mixéry, radia, přehrávače, kalkulačky apod.) je možné odkládat do kontejnerů na drobný elektroodpad.
Baterie a malé akumulátory je rovněž možno odkládat do samostatného boxu kontejnerů na drobný elektroodpad. Seznam stanovišť a časová rozmezí sběru naleznete v zářijovém vydání TZ a na www. tanvald.cz.
-red-

Co projednala rada města
Výběr z usnesení ze schůze Rady města
Tanvald konané dne 18. 8. 2021
■■ RM souhlasí s umístěním stavby VTL
plynovodu dle požadavku spol. GasNet
Služby,, s. r. o., Oddělení správy nemovitého
majetku Čechy – východ, Pařížská třída
702/17, Hradec Králové na pozemkových
parcelách č. 389/8, 1843/1 a 1943, vše
v k. ú. Tanvald, které jsou ve vlastnictví města.
■■ RM rozhodla schválit Smlouvu o dílo
na vypracování projektové dokumentace
pro provedení stavby na akci „Kompletní
rekonstrukce objektu č. p. 301 ZUŠ
Tanvald“ mezi městem Tanvald a panem
Ing. Lukášem Michkem, IČ: 76550982,
Poštovní 615, Desná v Jizerských horách.
■■ RM rozhodla schválit navržené
úpravy odvodnění a drenáží stavby
pumptracku v areálu Kempu Tanvaldský
Špičák a schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě
o provedení stavby „Pumptrack Tanvald“
mezi městem Tanvald a společností Dirty
Parks, s. r. o., IČ: 06864309, se sídlem
Soudná 10, Jičín dle předloženého návrhu.
■■ RM rozhodla objednat u firmy
Gornex, s. r. o., se sídlem Vinohradská
2165/48, Praha 2 zpracování projektové
dokumentace úsekového měření rychlosti
ve dvou úsecích ve městě Smržovka
a v jednom úseku ve městě Velké Hamry
včetně projednání s dotčenými orgány
a provést rozpočtové opatření č. 42/2021.
■■ RM v souladu s čl. VI, bod B 1) písmn.
b) zřizovací listiny souhlasí s přijetím
finančního daru ve výši 48 000 Kč
od Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s.,
se sídlem Evropská 2690/17, Praha 6,
příspěvkovou organizací Masarykova
základní škola Tanvald, Školní 416.
■■ RM:
3/ schvaluje zřízení věcného břemene
ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem
Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín
podle předloženého návrhu Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby
č. IV-12-4019275/VB1, týkající se umístění
nového kabelového vedení NN 6× AYKY 3×
240 + 120 mm2 a nové rozpojovací skříně
SD022 č. R114 v plastovém pilíři a uzemnění
na části pozemkové parcely č. 167/1 (ostatní
plocha – ostatní komunikace) a na části
stavební parcely č. 662, jejíž součástí

V září byly dokončeny práce na místní
komunikaci v ulici Palackého
Foto Antonín Bělonožník

•

je stavba: Tanvald, č. p. 476, občanská
vybavenost, vše v katastrálním území
Tanvald;
■■ RM schvaluje kupní smlouvu mezi
městem Tanvald a manželi B. a panem
B. podle předloženého návrhu, týkající
se prodeje veřejné části vodovodní
a kanalizační přípojky za kupní cenu
v celkové výši 2 000 Kč pro nemovitost
st. p. č. 659 v katastrálním území Šumburk
nad Desnou, jejíž součástí je stavba:
Šumburk nad Desnou č. p. 173.
■■ RM schvaluje Smlouvu o spolupráci
mezi městem Tanvald a Nábytkovou
bankou Libereckého kraje, z. s., se sídlem
Zapadlá 550, Liberec 30 dle předloženého
návrhu.
■■ RM vydává v souladu s § 167 odst.
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, Volební
řád školské rady při základních školách
zřizovaných městem Tanvald a stanovuje
počet jejích členů.
Upraveno podle obecného nařízení
o ochraně osobních údajů.
Výběr z usnesení ze schůze Rady města
Tanvald konané dne 8. 9. 2021
■■ RM schvaluje Smlouvu o pronájmu
pozemků a o spolupráci při provozování
Z-BOXŮ mezi městem Tanvald
a firmou Zásilkovna, s. r. o., se sídlem
Lihovarnická 1060/12, Libeň, Praha 9 podle
předloženého návrhu, týkající se pronájmu
části pozemkové parcely č. 375/119
v katastrálním území Tanvald a části
pozemkové parcely č. 34/4 v katastrálním
území Šumburk nad Desnou za účelem
umístění Z-BOXU (automatu na vydávání
zásilek).
■■ RM schvaluje kupní smlouvu mezi
městem Tanvald a manželi F. a paní
H. podle předloženého návrhu, týkající
se prodeje veřejné části vodovodní
a kanalizační přípojky za kupní cenu
ve výši 1 000 Kč pro nemovitost st. p. č. 282
v katastrálním území Šumburk nad
Desnou, jejíž součástí je stavba: Šumburk
nad Desnou č. p. 195, rodinný dům.
■■ RM schvaluje kupní smlouvu mezi
městem Tanvald a manželi Z. podle
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předloženého návrhu, týkající se prodeje
veřejné části vodovodní a kanalizační
přípojky za kupní cenu v celkové výši
2 000 Kč pro nemovitost st. p. č. 652
v katastrálním území Šumburk nad
Desnou, jejíž součástí je stavba: Šumburk
nad Desnou č. p. 338, rodinný dům.
■■ RM schvaluje Dodatek č. ke Smlouvě
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
mezi spol. ASEKOL, a. s., se sídlem
Československého exilu 2062/8, Praha
4 a městem Tanvald dle předloženého
návrhu.
■■ RM vydává Statut soutěže HAF – Humor
v amatérském filmu 2021 dle předloženého
návrhu.
1/ dát souhlas příspěvkové organizaci
Základní umělecká škola Tanvald,
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, s použitím
prostředků rezervního fondu ve výši
57 990 Kč k posílení fondu investic;
2/ schválit příspěvkové organizaci
Základní umělecká škola Tanvald použití
prostředků fondu investic organizace
v roce 2021 ve výši 57 990 Kč na pořízení
digitálního piana.
■■ RM schvaluje vybudování naučné
stezky na Terezínku a uvolnění finančních
prostředků na výrobu a instalaci 6 ks
panelů s texty v hodnotě 82 000 Kč.
■■ RM schvaluje bezúplatný převod 9 ks
počítačů Masarykově základní škole
Tanvald, příspěvková organizace, se sídlem
Školní 416, Tanvald podle předloženého
návrhu.
■■ RM v souladu s čl. VI, bod B 1)
písm. b) zřizovací listiny souhlasí s přijetím
věcného daru v celkové hodnotě 20 000 Kč
od společnosti DATASYS,, s. r. o., se sídlem
Jeseniova 2829/20, Praha 3, IČ: 61249157,
příspěvkovou organizací Masarykova
základní škola Tanvald, Školní 416.
■■ RM rozhodla provést rozpočtové
opatření č. 45/2021 – na zajištění výdajů
s volbami do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR obdrželo město Tanvald
účelové neinvestiční finanční prostředky
z všeobecné pokladní správy státního
rozpočtu ve výši 237 000 Kč
Upraveno podle obecného nařízení
o ochraně osobních údajů.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

•

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 8. října 2021 od 14 do 22 hodin a v sobotu
9. října 2021 od 8 do 14 hodin. Volební místnosti jsou pro okrsek č. 1 v Základní škole, Údolí Kamenice 238; okrsky
č. 2 a 3 v Základní škole, Sportovní 576; okrsek č. 4 v Základní škole Masarykova, Školní 416; okrsek č. 5 v Hasičské zbrojnici,
Protifašistických bojovníků 626, okrsek č. 6 v Penzionu IVA, Žďár 160 a okrsek č. 7 v Sokolovně Český Šumburk 420. Seznam
čísel popisných, která náleží pod daný volební okrsek, naleznete na výlepových plochách města a na úřední desce a webových
stránkách městského úřadu.
-meu–

Tanvaldské slavnosti 2021
Už v pátek večer zahájila Tanvaldské
slavnosti skupina Kompress Pavla Černého. Počasí posluchačům přálo a komu bylo
snad chladno, mohl se zahřát něčím ostřejším. V sobotu déšť sice párkrát zahrozil,
ale nikdy netrval tak dlouho, aby to někoho
muselo odradit. Vyhlídkový vláček po ránu
trochu vzdoroval, ale pak přivážel návštěvníky v pravidelných intervalech a pasažéři
si jízdu Tanvaldem mohli náležitě vychutnat. Středisko volného času připravilo pro
děti zajímavé indiánské městečko, takže během dne se to pak v areálu kempu
hemžilo spoustou pomalovaných indiánů
a indiánek. A aby byli opravdu skutečnými indiány, tak se mohli i projet na koních.

•

Kdo však nechtěl být zrovna indiánem,
mohl se zase na chvilku stát třeba horolezcem a zdolat stěnu jak v Prachovských
skalách. A ti, kdo se už necítili být indiány ani horolezci, si zase mohli dát v klidu
něco dobrého k zakousnutí a užít si skvělá vystoupení různých kapel. Hned dopoledne to byla kapela NONSTOP se skvělou
zpěvačkou Vendy, bývalou členkou skupiny Country Sisters a ještě před obědem
si pak mohli vychutnat vystoupení žáků
Základní umělecké školy z Tanvaldu.
Následoval český zpěvák, skladatel a tanečník Petr Tomsa, kterého všichni znají pod jménem PEKAŘ. Není jistě
žádným tajemstvím, že v roce 2016 vyhrál

Zlatého slavíka v kategorii Objev roku.
Děti se pak na chvíli přesunuly do prostoru jednoho ze stanů, kde už bylo připraveno loutkové divadlo Prokůpek ze
Zásady. V 15 hodin na diváky čekala kapela Těla a objevili se i první tanečníci. Divákům i tanečníkům vydržel elán i při kapele Kaleidoskop a na skupinu Těsně vedle
už byl provizorní přírodní parket zaplněn
do posledního místečka.
Po setmění následoval velkolepý ohňostroj, po kterém se představila skupina
Lifelines. Vystoupení skupiny H!T! uzavřelo nejen sobotní den, ale i celé Tanvaldské
slavnosti.
-vlakod-

Foto Antonín Bělonožník a Vlaďka Koďousková
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Základní umělecká škola Tanvald
Hned od prvních dnů
nového školního roku je
u nás opět krásně živo.
Výuka je od samého začátku září v plném
proudu jak v individuální, tak v kolektivní
výuce. Napilno mají nejen děti, ale i členové Akademie seniorů.
Žákům, kteří se učí na hudební nástroj,
je letos nově nabídnuta možnost zapojit se
do souborové hry od samého začátku jejich
vzdělávání. I ti nejmenší si mohou zahrát
spolu se svými kamarády v seskupení,
které je zaměřeno na úplné začátečníky.
Stejně jako jejich starší „kolegové“ se i oni
mohou zapojit do společného muzicírování. Pro starší máme např. Big Band, velký smyčcový soubor, klarinetový soubor,
soubor ukulele, komorní soubory flétnové, saxofonový, smyčcový, kytarový, nebo
složené z různých hudebních nástrojů. Pro
klavíristy jsou určené Klavírní dílny, které
se zaměřují na čtyřruční hru nebo klavírní doprovody. A kdo se nechce do kolektivní výuky zapojit hrou na nástroj, může
se zapojit zpěvem – v pěveckých sborech
Hlásky a Melodia.

•
V minulém čísle Zpravodaje jsem vyjádřila přání mít zase po dlouhé době možnost účinkovat na různých akcích. Velkou
radost jsme tedy měli z účasti našich žáků
na Tanvaldských slavnostech, kde vystoupil Taneční obor, Saxofonový kvartet a Big
Band.
Pevně doufáme, že to nebyla akce
poslední a již nyní se těšíme na další.
Za Základní uměleckou školu Tanvald
Petra Jedličková Šimůnková

Nezapomínáme ani na dospělé – pro ty
funguje Tanvaldský komorní orchestr pod
taktovkou dirigenta Graciana Sanvita, který zkouší pravidelně ve čtvrtek.
Z malého pěveckého sboru při Akademii seniorů letos plánujeme udělat velký pěvecký sbor pro každého, kdo by si
chtěl společně zazpívat s partou moc fajn
lidí pod vedením Zuzany Schořovské. Kdo
máte tedy chuť začít se věnovat sborovému zpěvu, zkouší se v Koncertním sále
ZUŠ každé pondělí od 18 do 19:30 hodin.
Bližší informace na tel. čísle 775 557 118.
Nejen v hudebním, ale i v tanečním
a výtvarném oboru děti samozřejmě pilně pracují. Kdo se zapojením do výuky v těchto oborech zaváhal a chtěl by se
ještě přihlásit, může do konce září. Bližší
informace na tel.číslech 775 557 112 ( TO )
a 775 557 113 ( VO ).

Zahájení školního roku na Gymnáziu Tanvald
Ve středu 1. září 2021 tradičně započal
nový školní rok i pro více než 200 žáků
tanvaldského gymnázia. Pro třicet čerstvě nastoupivších primánů mělo zahájení jejich studia ještě slavnostnější punc,
neboť v pátek 2. září 2021 v městském kině
Jas Járy Cimrmana proběhl slavnostní uvítací akt právě jen pro ně.
Primáni, jejich rodiče a další hosté si
po zaznění státní hymny vyslechli krátké
projevy místostarosty města, ředitele gymnázia a třídní vyučující. Místostarosta města, Mgr. Antonín Bělonožník, vyzdvihl trvale nadstandardní vztahy města a gymnázia
i jeho pětašedesátiletou tradici. Ředitel
gymnázia, RNDr. Jan Kohoutek , směrem
k primánům s vtipem sobě vlastním zhodnotil roli Járy Cimrmana jakožto největšího českého pedagoga, ale v rovině vážnější
zdůraznil přátelskou a rodinnou atmosféru tanvaldského gymnázia a žákům popřál
úspěchy v jejich studiu. Třídní vyučující,
Mgr. Vlasta Dittrichová, vůči svým svěřencům vyslovila naději, že ve stejném počtu
se sejdou i za osm let, která utečou nesmírně rychle, při slavnostním aktu předání
maturitních vysvědčení.

Poté primáni z rukou místostarosty,
ředitele gymnázia a třídní vyučující přijali gratulaci a přebrali pamětní listy u příležitosti zahájení studia na tanvaldském
gymnáziu, květinu a drobné upomínkové
předměty.
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•
Nejen primánům, ale též ostatním studentům a pedagogům Gymnázia Tanvald
nezbývá než popřát normální a úspěšný
školní rok 2021/22.
IN
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Individuální vzdělávání na Masaryčce
Víte o tom, že u nás v ČR jsou děti, které nechodí každý den na osmou do školy,
ale učí se jinak? Doma. Ano, učení doma
si ještě řada z nás pamatuje z období lockdownu. Jedná se však o něco jiného. Tato
forma učení je v naší zemi povolená už
22 let, ale jeho historie je dlouhá jako historie lidstva samého.
Dítě, které nedochází každý den do školy, je dítětem na tzv. individuálním vzdělávání, ale daleko častěji se setkáte z pojmenováním „domškolák“. Stále více rodin
hledá jiné cesty, než které jim nabízí klasické školy, a tak „domškoláctví“ vzrůstá
na popularitě.
Máme radost, že na naší škole tuto formu vzdělávání nabízíme a z počátečních
šedesáti „domškoláků“ nyní spolupracujeme s více jak dvě stě padesáti školáky ze
širokého okolí celé ČR. Mezi těmito dětmi potkáte jak ty, které se vzdělávají doma
se svými rodiči, nebo spolu s rodiči často vyjíždí na pracovní cesty do zahraničí,
ale i vrcholové sportovce, děti mimořádně nadané, nebo naopak děti vyžadující
specifický přístup. Velkou část však tvoří
také děti, které navštěvují neregistrované
komunitní školy, s nimiž úzce spolupracujeme. Mají své prostory, kde se pravidelně scházejí, a učitele – průvodce vzděláváním. Velkou předností je zde individuální

přístup k dětem se zohledněním k jejich
nadání a potenciálu, propojení výuky
s praktickým životem a přirozené prostředí. V těchto skupinách učitelé hojně využívají metody pedagogiky Marie Montessori,
intuitivní pedagogiky, waldorfské pedagogiky, učení v přírodě a další.
Proč „domškoláky“ na naší škole
podporujeme?
Stejně jako školákům, kteří k nám
dochází prezenčně (každý den), se snažíme nabízet rozmanité přístupy ke vzdělávání, alternativní a inovativní metody,
projektové vyučování … Chceme ostatní
rodiny, které mají jiné potřeby a nemají
podobnou školu v blízkosti svého bydliště, podpořit na jejich cestě. Škála rodin, se
kterými spolupracujeme, je velmi široká,
přístupy k domácímu vzdělávání rozmanité, ale setkání s dětmi bývají vždy velmi
inspirativní, plné zajímavých nápadů, přístupů a objevování nových cest k učení.
Jak je to s úrovní jejich vzdělanosti
a socializací dětí?
Za dobu, kdy individuální vzdělávání
podporujeme, a už dříve jsme na jiných
školách podporovali, nám pod „rukama“
prošla celá řada dětí. Nebyl to pro nás žádný skok do neznáma. Zkušenosti našich

•
koordinátorů IV jsou bohaté, mnohaleté
a velmi pozitivní. Mnoho jejich bývalých
individuálně vzdělávaných žáků studuje
nyní úspěšně na vysokých školách nebo
na středních či jiných uměleckých školách.
S vrstevníky se někteří schází v komunitních skupinách a většina při různých
zájmových aktivitách, na kroužcích, akcích
pořádaných pro „domškoláky“ a v běžném
životě. Rozhodně se tedy nejedná o děti
odtržené od společnosti, které by sociálně
strádaly.
Jak to celé probíhá?
Dvakrát do roka dojíždějí naši žáci –
„domškoláci“ na portfoliové přezkoušení
do školy. Přivezou nám ukázat svoji práci za pololetí a prezentují vlastní projekty,
aktivity a posun v jednotlivých oblastech
učení. Těší nás jejich otevřenost, chuť sdílet, samostatnost i zodpovědnost. Po opakovaném setkávání pozorujeme jejich
osobnostní vyzrálost, schopnost vědomě a zodpovědně přistupovat k vlastnímu
učení. Těší nás potkávat děti a mladé lidi,
kteří s přirozenou empatií mají chuť měnit
svět k lepšímu.
Adéla Prašivková
Jakub Kahánek

Přípravný ročník na Základní škole v Tanvaldu, Údolí Kamenice
Přípravný ročník na zdejší škole působí několik let. Jsou do něho přijímány
děti, kterým byl z určitých důvodů odložen nástup do první třídy základní školy. Od roku 2018 mohou do předškolního
vzdělávání být zařazovány i děti pětileté.
Veškerá činnost je součástí vzdělávacího
programu a odpovídá podmínkám školy.
Výhodou je malý počet žáků, kterých může
být maximálně patnáct, proto se paní učitelky mohou věnovat hlavně individuální
práci, kterou přizpůsobují každému dítěti.
V minulém školním roce chodilo do přípravné třídy patnáct žáků, z toho bylo deset
chlapců a pět dívek, sedm z nich mělo
odklad docházky do první třídy. Od prvního září máme v přípravném ročníku
také patnáct dětí, z toho je šest chlapců
a devět dívek, šest z nich mají odloženou
docházku. Žáci se učí denně čtyři hodiny,
z toho je jedna hodina logopedie. Učitelkou
logopedie je zkušená paní učitelka, která se zaměřuje především na rozvoj řečových dovedností a na odstranění řečových
vad. Rozvíjí u dětí komunikační dovednosti, protože většina z nich má velmi malou
slovní zásobu, u některých se projevuje opožděný vývoj řeči. Při práci využívá
skupinová i individuální cvičení dechová,
hlasová nebo artikulační. V rozvoji slovní
zásoby se zaměřuje na třídění obtížnosti
slov, tvoření vět, na vypravování s využitím
pohádek a tematických obrázků souvisejících s ostatní výukou.

A jak děti pracují v ostatních hodinách? Hned v prvních dnech se seznamují s kolektivem, třídní učitelka je provede oběma budovami, aby se seznámily
s novým prostředím, zjistí, jaké mají návyky sebeobsluhy a zejména hygienické
návyky, které u nich prohlubuje. Děti se
v hodinách učí zvládat některé úkoly pro
prvňáčky při vytváření matematických
představ, počítají číslice do 5, umí poskládat číselnou řadu. Také docházejí do počítačové učebny, kde nejvíce využívají program na matematiku. Nedílnou součástí
těchto hodin je i prostorová orientace.
Další učivo bývá zaměřeno na roční
období, na změny v přírodě a na to, co každé období člověku nabízí.
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Do činnosti s dětmi jsou zahrnuty všechny výchovy – rozumová, tělesná, hudební i výtvarná. Výsledky výtvarných prací
slouží k výzdobě třídy, popř. i oken.
Paní učitelky se snaží, aby práce s dětmi byla pestrá a rozmanitá, aby žáky bavila, a to se jim skutečně daří. Ve velké míře
využívají interaktivní didaktické a smyslové hry.
Dá se říci, že většina žáků úkoly dobře zvládá a že jsou připraveni pro nástup
do 1. třídy základní školy. Těm dětem, které úkoly zadané v rámcovém plánu školy
nezvládly, je umožněno přípravnou třídu
opakovat.
Výhodou pro rodiče je, že mohou jejich
děti navštěvovat školní družinu již od sedmi hodin ráno do šestnácti hodin odpoledne a že se mohou stravovat ve školní
jídelně. Družinové děti si převážně hrají,
plní tematické úkoly, chodí na nové hřiště, kde hrají míčové hry, nebo si velmi rády
hrají na nově zbudovaném pískovišti. Také
je velmi výhodná doprava, nedaleko školy
je vlaková i autobusová zastávka, takže se
děti snadno dostanou do školy.
Pokud rodiče budou mít zájem o docházku svého dítěte do přípravného ročníku, musí se hlásit vždy do konce května
u pana ředitele Mgr. Jana Kulhánka.
Za ZŠ Údolí Kamenice,
Mgr. Jana Komárková
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Soutěž družstev hendikepovaných sportovců O pohár města Tanvaldu
2021 očima studentů ročníku septima Gymnázia Tanvald
•
Za krásného počasí se dne 2. září 2021
v prostorách autokempu Tanvaldská kotlina odehrál další ročník již tradičního klání hendikepovaných sportovců. Na místě
se jich sešlo přes osm desítek. Pomocnou
ruku při organizaci celé akce opět poskytl i studenti tanvaldského gymnázia, konkrétně ročník septima, který už má načerpány zkušenosti z minulých let. A jak tento
den hodnotili samotní studenti?

„Velmi hezký den mimo jiné zpříjemněný
i občerstvením v podobě klobásy. Disciplíny
a aktivity byly dobře uzpůsobeny zúčastněným sportovcům.“
„Příležitost, jak strávit pár chvil v pro nás
nevšedním světě. Nadšení a zážitky z prožitého dne byly oboustranné.“
Na závěr nezbývá než vyslovit velké
poděkování všem organizátorům i účastníkům této velmi zdařilé akce.
IN
„Bylo hezké vidět, jak se všichni radovali z věcí, které nám ostatním připadají běžné, a snažili se v každé sportovní disciplíně
dosáhnout co nejlepších výsledků.“
„Určitě to byla skvělá zkušenost a příjemný zážitek. Pozorovat, s jakou energií se
sportovci pouštěli do jednotlivých úkolů.“
„Moc se mi líbila atmosféra celé akce.
Jsem ráda, že jsme opět byli vybráni, abychom pomáhali, jelikož vás to nabije pozitivní energií.“

Střípky ze Sportovky
Učitelský teambuilding
Těsně před začátkem školního roku (31. srpna) jsme
se my, učitelé měli možnost více poznat a „uvolnit se“ při společném, lehce sportovním, kreativním, obratnostním
týmovém klání ve sportovní hale. Šest
týmů, osm týmových disciplín (hod šipkami, petang, jízda s pořádně napěchovaným
zahradnickým kolečkem, běh s naloženou
tenisovou raketou, hod „granátem“ na cíl,
kreativní výtvarná dílna a velmi originální
poetický koutek). Všech šest týmů to zvládlo na výbornou, smysl pro humor a nápaditost nikomu nechyběla, o zábavu nebyla
rozhodně nouze. Hlady a žízní jsme také
nestrádali, v našich řadách jsou totiž skvělé pekařky. Bylo to moc fajn.
Slavnostní zahájení školního roku
Přáli jsme si, aby nám na slavnostní zahájení nového školního roku nepršelo a abychom mohli zahájit venku na Městském
stadionu. Počasí nám přálo, nespadla jediná
kapka. Zato ve škole nám docela hustě pršelo. Noční havárie vodovodní hadice způsobila zatopení obou prvních tříd, čtvrtých tříd
a jedné třetí třídy. Děkujeme všem za pomoc
a pochopení. Prvňáčci se přesunuli do školní družiny, kde stráví nějaký čas, než jejich
třídy proschnou, vymalují se a uklidí. Nám
všem přeji, aby ten nový školní rok proběhl v režimu, na který jsme byli zvyklí před
dobou koronavirovou, abychom mohli chodit do školy, učit se ve třídách, cvičit, chodit
plavat, jezdit na výlety a užít si školní rok se
vším všudy. Věřím, že ten školní rok společnými silami zvládneme a že nám na začátek
roku „pršelo ve škole jen samé štěstí.

JABLONEC
NAD NISOU

102.3 FM | R-LBC
liberec.rozhlas.cz |

•
Zábava ve školní družině
Ve školní družině jsme krásné dny babího léta využili hlavně k pobytu venku.

V přírodě stavěly děti domečky pro lesní
skřítky a hrály na schovávanou. Na hřišti trénovaly přeskoky přes švihadlo, podbíhání lana, chytání míče či točení obručí.
Našel se čas i na tvoření z papíru, hrátky
s legem a společné hry.
Seznamovací kurzy šesťáků
Od pondělí 6. září do středy 8. září probíhal tradiční seznamovací kurz šestých
tříd na Jizerce. Počasí nám přálo, užili jsme
si spoustu legrace, stmelovacích aktivit a někteří i koupání v Jizeře. Dle ohlasů
od šesťáků byl seznamovák super a nás
těší, že se domů a do školy vrátili spokojeni.
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Za všechny žáky přidáváme jeden ohlas:
,,Byli jsme na Jizerce a hráli jsme tam zábavné hry. Hrozně se mi to tam líbilo. Se všema
jsem se tam seznámil, co jsem neznal. Hráli
jsme tam hry na důvěru, pomáhali jsme si
jako třída, našel jsem si tam nové kamarády a skvěle jsem si to tam užil!“
Outdoorová výuka
Slovo outdoorový je většinou spojováno
s adrenalinovými sporty, ale přesný překlad slova outdoor značí „konaný venku“,
„konaný pod širým nebem“.. I jiné předměty než tělesná výchova se dají učit venku. Na našich „outdoorových“ hodinách
výtvarky vznikaly krásné sprejované obrazy, práce s mapou a buzolou v hodinách
zeměpisu byla venku hodně názorná,
i anglická a německá slovíčka a gramatiku
jsme venku osvěžili a zopakovali. A ten již
výše zmíněný tělocvik konaný venku bereme jako samozřejmost. Trénujeme atletiku, míčové hry, techniku jízdy na in line
bruslích, cyklotělocviky zejména osmáků,
jelikož se připravují na cyklistický kurz.
Tak ať nám je počasí stále nakloněno.
Jana Tůmová

Tanvaldský zpravodaj

Pozvánky
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Senior klub II. Tanvald – Výšina

Vás zve na
povídání s včelařem Petrem Habou
O životě včel
a o celém jejich životním cyklu, o medu
a včelařství doprovázené obrázky
a názornou ukázkou
Ve čtvrtek 7. října 2021 od 16 hodin
Káva, čaj, něco sladkého, popovídáme...
V prostorách RC Maják, U Školky 579,
Tanvald Výšina

Senior klub Tanvald Šumburk n. D.
vás zve na
Hrátky s pamětí
Místo konání: Dům pro
seniory Šumburk nad
Desnou 593, Tanvald, –
společenská místnost
Datum konání: 19. října v 15 hodin
Vezměte sebou: brýle, tužku a dobrou
náladu. Na setkání a seznámení se
s Vámi se těší Jiřina Ziklová

Zůbek Václav
Žáková Hana
Bém Vlastislav
Smoleňáková Agnesa
Hajská Renate
Cardová Brita
Oeser František
Hejduková Marie
Hubená Jana
Palmová Jana
Bajcar Josef
Bartošová Vlasta
Peterková Marianna

Josífková Vlasta
Zachrová Libuše
Jakoubě Petr
Vildová Irena
Schwedlerová Ladislava
Drbalová Irena
Starý Ivo
Podlešáková Ivana
Čech Jan
Habová Jana
Haňák Jiří
Fišera Josef

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

Prázdninové putování
za skřítkem Tanvalďáčkem

Domov důchodců Velké Hamry

pořádá
Den otevřených dveří,
který proběhne ve čtvrtek 7. října 2021
Čas: 9:00–11:00 a 13:00–15:00
Případný odvoz do Velkých Hamrů
a zpět bude ještě upřesněn
v jednotlivých klubech seniorů
a ve výloze infocentra v Tanvaldě.
-red-

Městská knihovna
Tanvald

V říjnu 2021 oslaví životní jubileum

Město Tanvald připravilo pro děti zajímavou soutěž, kterou děti nemohly absolvovat doma na počítači, ale musely vyjít
do přírody a navštívit rozhledny v blízkosti Tanvaldu. Okolo Tanvaldu se to rozhlednami i vyhlídkami jen hemží, a tak měly
možnost navštívit Maják, Šulíkovu skálu, Muchov, Černou Studnici, Štěpánku,
Špičku, Světlý vrch, Špičák a Terezínku.
V tanvaldském infocentru, nebo v Kempu

•

Tanvaldský Špičák si děti vyzvedly hrací kartu, kterou pak přiložily na opisový
štítek u rozhledny a měkkou tužkou jej
překreslily na kartu. Po nasbírání všech
9 obrázků obdržely dárek – skřítka Tanvalďáčka, o jehož výrobu se postaralo Středisko volného času Tanvald. Tato hra se
setkala s velkým ohlasem a zúčastnilo se jí
téměř padesát dětí.
-red-

•

„Kopie děl starých mistrů“ vzpomínková výstava obrazů pana Josefa Smoleňáka
ve výstavním sálku od 13. září 2021.
Koncem října letošního roku uplyne
200 let od narození Karla Havlíčka Borovského (1821–1856). Havlíček byl významným českým novinářem, spisovatelem
a politikem. Je považován za zakladatele
moderní české žurnalistiky a literární kritiky. K výročí spisovatele nabízíme našim
čtenářům výstavu titulů z našeho fondu
ve vstupní části knihovny.
Čas rychle letí. Ještě nedávno jsme
se těšili na dovolené, a už léto máme
za sebou. A když se podíváme do kalendáře, tak uvidíme, že do Vánoc nám zbývají necelé tři měsíce. A spolu s nimi se
blíží výstava výrobků našich čtenářů „CO
MĚ BAVÍ“, která se setkává se stoupajícím
zájmem a stává se v knihovně tradicí. Je
úžasné, kolik šikovných lidí s chutí vytvářet krásno v našem okolí je. A proto Vy,
kteří chcete letos v době adventu ukázat
návštěvníkům knihovny a svým blízkým,
co Vás baví, nezapomeňte přinést svá dílka
do 18. listopadu 2021 k nám do knihovny.

Vzpomínka na Václava Pavlatu

•

Ráda bych připomněla jednoho z těch, kteří celý život zasvětili Tanvaldu, jeho zvelebování, jeho životu a jeho obyvatelům.
A protože jsme si v září připomněli sv.Václava, hlavního patrona České země, který byl patronem i mého dědečka, není
vhodnější doby na tuto vzpomínku, než právě nyní.
Dědečka si obyvatelé Tanvaldu vážili a po několik let jej volili
do rady a zastupitelstva města. Bohužel dědeček zemřel náhle
16.dubna 2019, krátce po svých devadesátých narozeninách.
Ač již nebyl v té době plný fyzické síly, jeho rozum a myšlení
byly stále jasné a naprosto čisté.
Nikdy na něj jako na nejbáječnějšího tatínka tří dětí, dědečka tří vnoučat a pradědečka 4 pravnoučat nezapomeneme.
Odpočinutí věčné ať mu Pán dá a světlo věčné, ať mu svítí, ať
odpočívá v pokoji. Dědečku, máme tě moc rádi.
Lenka Procházková (nejstarší vnučka)
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Říjnové dění v Rodinném centru Maják Tanvald
Programová nabídka:
www.centrumajak.cz
Facebook:
Rodinné centrum
Maják, Tanvald
Akce proběhnou
v souladu s aktuálními opatřeními.
čtvrtek 7. října 15 hodin
Senior klub Výšina II O životě včel
Povídání se včelařem panem Petrem
Habou o medu, včelařství a životním cyklu nejužitečnějšího obyvatele naší planety.
Čeká vás názorná ukázka, obrázky, káva,
čaj a něco na zub. Přijďte pobejt.
pátek 1. nebo 15. října, odpoledne
Výroba přírodní kosmetiky
Datum upřesníme. Sledujte fb a e-mail.
sobota 16. října, celé odpoledne
Den pro ženy
Akce pro ženy každého věku, která přináší služby v kosmetice, manikúře a pedikúře, kadeřnictví, masáže, koncentrované
do jednoho místa a jednoho dne. Maminky, nechte děti tatínkům a přijďte si odpočinout, zasmát se a nabrat nové síly. Objednávky na jednotlivé procedury na tel. čísle
605 757 771.
úterý 19. října, 14–17 hodin
Den otevřených dveří v rámci týdne
náhradního rodičovství
Rádi Vás tu přivítáme a zodpovíme otázky.

od 19. do 22. října Zimní burza dětského
a těhotenského oblečení, doplňků,
hraček a sportovních potřeb
úterý – příjem zboží
středa až pátek – prodej
■■ Věci přijímáme čisté a nepoškozené!
Každý může donést maximálně 80 ks
oblečení (+ libovolný počet doplňků,
hraček apod.).
■■ Za každý přijatý kus se účtuje 1,50 Kč +
10 % z prodeje. Tabulku pro rozepsání
kusů si vyzvedávejte v Majáku nebo
je ke stažení na www.centrumajak.cz.
stará čísla nelze použít! V centru si
vyzvedněte nové samolepky.
Máme nový systém!
■■ Dobrovolníci na přípravu, prodej
i třídění věcí po burze jsou nejenom
vítáni, ale také osvobozeni od poplatků
za prodej.
středa 27. října, průběžně po 15:30 hod.
Dýňování
Přijďte si k nám vydlabat dýňovou lampičku. S sebou ostrý nůž, lžíci na dlabání,
dýni. Pokud chcete, abychom vám dýni
zajistili, objednejte na tel.: 605 757 771
do 20. října.
Od září si u nás také můžete domluvit
schůzku s psychoterapeutkou či využít
mediační službu – pro řešení konfliktů
a sporů volejte Věrku, tel. 723 573 080.

Dění ve Středisku volného času Tanvald
Co chystáme na počátku
školního roku 2021/2022
Nový školní rok už běží
na plné obrátky a my pevně věříme, že zdárně doběhne až do cíle
(bez pandemických omezení).
Klub volného času
V úterý 14. září 2021 jsme otevřeli odpolední Klub volného času, jenž je volně přístupný všem školákům, kteří se doma nudí,
nebo potřebují počkat na kroužek. V provozu je od pondělí do čtvrtka v čase 12:30–17:00
a stojí dvacku (v případě čekání na kroužek hodina zdarma). Přijďte tvořit, soutěžit, sportovat, hrát zajímavé hry, popovídat
si, relaxovat. Naše Terka chystá na každý
týden pestrý program, který zveřejňujeme
na www.svctanvald.cz a našem Facebookovém i Instagramovém profilu. Najdete ho
také ve vývěsce u vchodu do SVČ.
Zájmové kroužky
Nabídka zájmových útvarů na školní rok 2021/2022 je opět pestrá. Od kroužků sportovních přes výtvarné a hudební až po kroužky pro kutily či příznivce
vaření. Nabídku najdete opět na našem
webu i ve vývěsce. Rádi bychom upozornili na nový kroužek Pohybovky pro 1.–3. třídu, zachovat se podařilo i kroužky florbalu,

které povede nová vedoucí. Na kroužky
je třeba se hlásit přes klientské centrum
na našem webu. A to i tehdy, pokud už jste
chodili v předchozím školním roce. S přihlášením neotálejte, u některých zájmových útvarů už máme poslední volná místa,
jiné už jsou dokonce obsazené. Budeme se
na vás těšit…:)
Batoláček a Čurbes herna
Batoláček – hlídací herna pro nejmenší děti (které už chodí) je tu opět pro vás –
v úterý od 8:30 do 11:00 za 100 Kč. Středeční dopoledne (9:30–11:00) patří oblíbené
Čurbes herně pro batolata s doprovodem.
Pokud chcete svému batoleti dopřát objevování světa všemi smysly, ale nechcete mít
doma „čurbes“, přijďte mezi nás. Vstupné
100 Kč. Na každou Čurbes hernu je třeba se
hlásit na 606 691 046 (A. Bartovská).
Nejbližší akce
I v tomto šk. roce chystáme řadu zajímavých akcí. S některými z vás už jsme se
setkali v indiánské vesničce, kterou jsme
organizovali v rámci Tanvaldských slavností. Další akce budou následovat.
Keramika pro dospělé s Danou Humlovou
Dne 14. října 2021 (modelování) a 21. října 2021 (glazování), vždy od 17:00, cena:
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Pokud se chcete stát členem / členkou
RC Maják, zastavte se za námi v centru.
Členský poplatek činí 400 Kč na půl roku,
600 Kč na celý rok. Členky neplatí vstupné na dopolední programy (kromě středy)
a mají zvýhodněné vstupné na akce RC.
Kdybyste si chtěli odložit své drobné,
můžete tak učinit v prodejně HG Market
vedle hasičské zbrojnice. Je zde umístěna kasička sbírky Pozvedněte slabé Nadace Euronisa. Přispět lze také na účet sbírky č. 705705705/2700, variabilní symbol
1082021.
Peníze, které se v Tanvaldě vyberou,
půjdou na vybavení terapeutické místnosti v našem centru, kterou pracovně přezdíváme „kutloch“. Přímo v Majáku
máme za 30 Kč pár praktických předmětů
– zrcátka, otvíráky a klíčenku s kolečkem
do nákupního vozíku. Za příspěvky děkujeme.
Pro aktuální informace o akcích sledujte náš web, facebookovou stránku
a e-mail.
Péče o pěstounské rodiny, doprovázení a poradenství pro ohrožené rodiny
v RC Maják klíčová pracovnice: Bc. Andrea
Josífková, tel. 739 080 722 pondělí, čtvrtek 8:30–11:00. Doprovázející pracovník
ohrožených rodin: Mgr. Michaela Fričová, tel.: 731 653 868. Poradna pro ohrožené
rodiny vždy ve středu 9–11 hodin Mgr. Libuše Rydvalová, tel. 774 825 085
Zuzana Koldovská

•
200 Kč + doplatek dle váhy výrobků. Hlásit
se můžete na info@svctanvald.cz.
Halloweenské podzimky
Ve středu 27. října 2021 od 8:00 do 15:30
v SVČ – akce na podzimní prázdniny – dílničky, soutěže, hry, kuchtění, tancování
v halloweenském duchu, kostýmy vítány.
Přihlášky: info@svctanvald.cz nebo web
Podzimky v kutilské dílně
Ve středu 27. října. 2021 od 8:00 do 15:00
v SVČ – akce na podzimní prázdniny – výroba dřevěné dýně na dveře a skřítka, hry,
občerstvení. Přihlášky: info@svctanvald.cz
nebo přes web (v sekci Akce).
Se světýlky za strašidýlky
V pátek 5. listopadu 2021 – tradiční venkovní akce pro nejmenší s doprovodem
na zahradě MŠ na Výšině.
Arte a muzikohrátky pro rodiče s dětmi
Termín bude upřesněn – sobotní dopolední relax (i odvaz) pro maminky (i tatínky) s malými dětmi – hudební imaginace,
muzikohrátky a zážitková výtvarka s Martinou Pobříslovou a Álou Bartovskou.
Přejeme všem školní rok bohatý na úspěchy, prima zážitky a kamarády.
Za SVČ Tanvald Alena Bartovská
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čtvrtek 7. října od 19 hodin
Travesti show Techtle Mechtle v novém
pořadu ,,Nemocnice na pokraji zkázy“
Oblíbená travesti show přijíždí znovu do našeho města, tentokrát s novým
zábavným pořadem nazvaným ,,Nemocnice na pokraji zkázy“. Každý si vyzkoušel za život už několikrát roli pacienta
na vlastní kůži. Málo kdo ale ví, jak to chodí z té druhé strany. Během tohoto pořadu budete mít možnost nahlédnout pod
pokličku do nemocnice, která si žije tak
trochu vlastním životem. Zdravotní sestřička Jiřina je sice od rány, pacienti jí
často lezou krkem, ale i přesto má svoji
práci ráda. Zábavný pořad protkaný vtipnými scénkami z nemocničního prostředí plný známých melodií a písniček, pořad
s výpravou více než 70 kostýmů a divadelní scénou.
Informace: www.techtlemechtlerevue.cz.
Vstupné: 290 Kč v předprodeji,
v den akce plus 20 Kč

úterý 12. října v 10 a 11:30 hodin
Cestopisná přednáška pro školy
z naučného projektu „Svět kolem nás“.
sobota 23. října 13:30 hodin
52. ročník HAF 2021
Mezinárodní soutěžní přehlídka amatérských filmařů. Soutěžní kategorie přehlídky jsou: A/ filmy humorné a satirické
do 15 minut, B/ filmy s neomezenou tematikou do 1 minuty (Minuta film), C/ parodie
na reklamu do 3 minut. Vstupné zdarma.
úterý 26. října od 18 hodin
Moc a síla hypnózy
Odborná interaktivní přednáška mentalisty a hypnotizéra Jakuba Kroulíka.
Dozvíte se:
■■ co je hypnóza
■■ může být hypnóza nebezpečná?
■■ o osobnostech hypnózy v ČR a ve světě
■■ zažijete hypnózu v praxi
Vstupné: 200 Kč

Kino Jas Járy Cimrmana
1. a 2. 10.

17:00

Mimi šéf: Rodinný podnik Americká rodinná animovaná komedie. Další veselé příběhy
známých postaviček. Bráchové Tim a Ted a jejich nové dobrodružství. České znění

110, 130 Kč
přístupný
107 min.

19:00

Zbožňovaný Nová česká komedie Petra Kolečka. Příběh oblíbeného pediatra, který se chystá
na zasloužený odpočinek. V hlavních rolích Jiří Bartoška, Zuzana Kronerová, Ivana Chýlková
a Jiří Langmajer.

130 Kč
od 12 let.
99 min

17:00

Myši patří do nebe Česká koprodukční animovaná rodinná komedie. Může mezi malou myškou 110, 130 Kč
a velkým lišákem vzniknout opravdové přátelství? Odpověď uvidíte ve filmu. Hlasy postavičkám přístupný.
87 min.
propůjčili O. Vetchý, L. Pavlásek, J. Lábus, M. Dejdar a další

19:00

Karel Český celovečerní dokument Olgy Malířové – Špátové. Ojedinělý pohled do soukromí
a duše zpěváka Karla Gotta. Autentický filmový portrét plný nečekaných vzpomínek K. Gotta.

130 Kč
přístupný
127 min.

17:00

100% vlk Australský animovaný rodinný film. Letošní Halloween bude zábavný a chlupatý.
Veselý příběh obyčejného kluka a jeho psa, kteří se za úplňku mění ve vlkodlaka. České znění.

120 Kč
přístupný.
96 min.

19:00

Není čas zemřít Britský akční thriller. Další příběh agenta 007 Jamese Bonda, který skončil
aktivní službu do doby, než ho požádá o pomoc starý přítel. V hlavních rolích Daniel Craig, Rami
Malek, Léa Seydoux a Christoph Waltz.

130 Kč
nepřístupný
163 min.

17:00

Rozbitý robot Ron Americký animovaný rodinný film. Příběh sedmáka Barneyho a jeho
kamaráda robota Rona. Kamarádi na celý život než dojdou baterie. České znění.

110, 130 Kč
přístupný.
107 min.

19:00

Duna Americký sci-fi velkofilm. Začínáme. Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích
uvnitř galaktického Impéria. V hlavních rolích Javier Bardem, Josh Brolin a Rebecca Ferguson.
České znění.

130 Kč
od 12 let
155 min.

13:30

52. ročník HAF 2021 (Humor v amatérském filmu) Mezinárodní soutěžní přehlídka
amatérských filmařů.

zdarma

17:00

Addamsova rodina 2 Americká animovaná komedie. Vyrazte na letní dovolenou
s Addamsovou rodinou, kteří svým nevšedním a podivným chováním terorizují nové kraje.
České znění.

100, 120 Kč
přístupný
93 min.

19:00

Láska na špičkách Nová česká romantická komedie. Veselý příběh bývalé primabaleríny, která
se po úrazu s rodinou přestěhuje na malé město a začne tam učit tanec. V hlavních rolích Vica
Kerekes, Ondřej Veselý, Igor Chmela a Jakub Kohák.

130 Kč
přístupný
94 min.

pátek a sobota

1. a 2. 10.
pátek a sobota

8. a 9. 10.
pátek a sobota

8. a 9. 10.
pátek a sobota

15. a 16. 10.
pátek a sobota

15. a 16. 10.
pátek a sobota

22. 10.
pátek

22. 10.
pátek

23. 10.
sobota

29. a 30. 10.
pátek a sobota

29. a 30. 10.
pátek a sobota

říjen 2021

Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu www.tanvald.eu nebo www.disdata.cz
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V úterý 14. září v odpoledních hodinách se po dlouhé odmlce závodů a soutěží uskutečnil další ročník závodu Minimuchovman, což je dětská podoba extrémního
závodu Muchovman. Do Kempu Tanvaldský Špičák se dostavilo bezmála čtyřicet
závodníků. Každý z nich absolvoval lezeckou sekci, vytyčenou trať na horském kole
a závěrečný běh. Slunečné zářijové počasí
přispělo k příjemné sportovní atmosféře,
závod si užili nejen děti, rodiče, ale i organizátoři z TJ Tanvald, ZŠ Sportovní, SVČ.
Děkujeme všem za účast a budeme se
těšit na další sportovní klání.
Jana Tůmová

Rekordní účast na dvacátém pátém ročníku hasičské soutěže
O pohár starosty města Tanvaldu
Městský stadion se v sobotu 11. září
po roční odmlce opět proměnil v hasičský areál pro soutěž v požárním útoku.
Sbor dobrovolných hasičů Horní Tanvald
ve spolupráci s městem Tanvald pořádal
již dvacátý pátý ročník soutěže „O pohár
starosty města Tanvaldu“ a přivítal zde
rekordních šedesát pět soutěžních družstev ve čtyřech kategoriích.
Již po šesté se tato soutěž pro hasičská
družstva konala na městském multifunkčním stadionu, za což patří velké poděkování vedení města Tanvald, vedení ZŠ Sportovní Tanvald a Karlu Soldátovi.
Soutěž začala slavnostním nástupem
za účasti pochodu pěti vlajkonošů. Zahájil
ji starosta pořádajícího sboru Karel Bukvic, starosta města Tanvaldu Mgr. Vladimír
Vyhnálek a velitel stanice profesionálních
hasičů Tanvald npor. Ing. David Patrman.
Ti zde přivítali třicet osm soutěžních družstev v kategorii žen a mužů. Právě pro tyto
dvě kategorie byla soutěž poprvé zařazena do prestižního seriálu třinácti soutěží –
Jizerská liga v požárním útoku 2021.
Kategorii žen ovládly ženy z Košťálova,
s časem 16,62 braly zasloužené první místo z celkových patnácti startujících družstev. Na místě druhém se umístily ženy
z Ploukonic s časem 17,30 a bronzovou
příčku vybojovaly ženy z SDH Bratříkov
s časem 18,04.

V kategorii mužů odstartovalo celkem
dvacet tři družstev a absolutním vítězem
se stali muži z Tatobit, kteří s časem 16,75
brali nejcennější medaile a na rok se stali držitelem putovního poháru této soutěže. Na druhém místě se umístili muži
z Dubence s časem 16,99 a třetí stupeň
vítězů patřil mužům z Březové za čas 17,24.
Odpolední část soutěže patřila dětským kategoriím. Ty mimo jiné přivítala
na slavnostním nástupu i starostka Krajského sdružení hasičů Libereckého kraje Ing. Jiřina Brychcí. Na start se postavilo celkem čtrnáct družstev mladších žáků
a třináct družstev starších žáků.
Z těch nejmladších účastníků soutěže, kteří se radovali z prvního místa, bylo
družstvo z SDH Žehrov (okres Mladá Boleslav), s výsledným časem 19,24. Druhé
místo obsadilo družstvo z Jabloneckých
Pasek a třetí bylo domácí družstvo SDH
Horní Tanvald. Ve starších žácích vybojovalo prvenství družstvo z SDH Tanvald
Šumburk s časem 18,26, stříbrné medaile
si odváželo družstvo z Bratříkova a na třetí
stupeň vítězů se postavilo družstvo z SDH
Žehrov.
Na dvacátém pátém ročníku Tanvaldského poháru odstartovalo celkem šedesát pět soutěžních družstev, což je přes
čtyři sta dvacet závodníků. Pořadatelský sbor dobrovolných hasičů Horní Tan-
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vald byl velice potěšen, že se soutěž mohla
opět konat na městském stadionu a že se
jí zúčastnil nejen velký počet družstev, ale
i mnoho diváků.
A jak uvedl starosta pořádajícího sboru
a hlavní organizátor soutěže p. Karel Bukvic: “Soutěž takového rozsahu se připravuje
více jak dva měsíce. Po roční odmlce, kdy se
soutěž z důvodu pandemie nekonala, bylo
těžké navázat na předešlé ročníky. V letošním roce jsme se navíc stali jedním ze třinácti pořadatelů soutěží zařazených do Jizerské
ligy a byla to pro nás další nová výzva. Snažili jsme se pro všechny závodníky vytvořit
co nejlepší podmínky tak, aby z naší soutěže odjížděli všichni spokojení. Krásnou
atmosféru soutěži dodal velký počet diváků
a vytvořili tak perfektní podporu pro závodníky. Velké poděkování patří všem šedesáti
sponzorům, městu Tanvald a Libereckému
kraji, bez kterých by se tato akce nemohla
konat. Poděkování také patří všem členům
sboru dobrovolných hasičů Horní Tanvald,
pracovníkům technických služeb města
a ostatním dobrovolníkům, kteří se podíleli
na realizaci a průběhu letošního dvacátého
pátého ročníku Tanvaldského poháru.“
Pořadatelé se už teď těší na dvacátý šestý ročník, který se bude konat 10. září 2022.
Autor fotek: Andrea Vavřichová
https://karelbukvic.rajce.idnes.cz/25._Rocnik_Tanvaldskeho_poharu/
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Ohlédnutí za letními tábory
Sedm příměstských + jeden pobytový
tábor = ∞ letních zážitků se SVČ Tanvald.
Tak zní rovnice našeho letošního léta.
Zatímco za zážitky z příměstských táborů děti docházely v červenci, „pobyťák“ se
tradičně odehrál na konci prázdnin. A jaká
že dobrodružství to kluci a holky prožili?
Táborový maraton odstartovaly Toulavé boty, které mají v SVČ mnohaletou
tradici. Vyrazilo se celkem na deset výletů po okolních rozhlednách a vyhlídkách.
Za každý výšlap a správně zodpovězenou
tematickou otázku získávali mladí turisté keramické botičky. Na toho, kdo absolvoval všech 10 túr, čekala velká keramická bota. Kvůli počasí, které nás letos vůbec
nešetřilo, se velkou botou nakonec pyšnila pouze Natálka Přibylová. Klobouk dolů
však patří i všem ostatním účastníkům,
kteří se nezalekli větru, deště a šli do toho
s námi.
Na počátku července se SVČ stalo dějištěm i „vědeckého sympozia“. Mladí badatelé se usadili dole v klubu a pracovali na nejrůznějších pokusech. Pohráli si
s magnetismem, optikou i elektřinou.
Nutno podotknout, že nadaní vědci (a jedna vědkyně) bádali úspěšně, protože SVČ
stále pevně stojí na svých základech. J

Zatím, co se ve spodním patře experimentovalo, horní sál se otřásal v rytmu
afrických songů. A že to byla jízda! Kromě hry na nejrůznější druhy bubnů a prapodivných nástrojů si účastníci tábora
Hurá do Afriky vyzkoušeli třeba i Obwisanu (hru chudých afrických dětí, kterým
stačí k zábavě pouhé kamínky) a vrhli se
také do tvořivých činností. Na čtvrtku přenesli zážitky z hudební imaginace, vyrobili si africké masky a vyzkoušeli si malovat
na malířská plátna jako afričtí umělci Tinga Tinga. Na závěr tábora uspořádali pro
rodiče vernisáž s hudební produkcí, která
se „zvrhla“ v parádní africký odvaz!
V dalším týdnu do podpalubí SVČ nenápadně vpluli piráti. Pochopitelně pod velením samotného Jacka Sparrow. Ten se
však nespokojil jen tak s nějakým plavčíkem. Každý člen jeho posádky si nejprve musel vyrobit pořádný pirátský mundúr, šavli, na rameno papouška, ale třeba
i svíčku na noční přepadávačky kupeckých lodí či mýdlo, protože i paluba pirátského korábu je občas potřeba vydrhnout.
Za každý počin byli plavčíci odměněni zla-

•

tem, které v závěru plavby utratili na tržišti. A protože to byla opravdu schopná banda plavčíků, byli na závěr všichni pasováni
na korzáry.
Dění o patro výš se v tom samém týdnu neslo v ušlechtilém duchu umění.
Účastníci Výtvarného tábora s Markétou
a Danou si tam vyzkoušeli spoustu zajímavých technik. Modelovali z keramické hlíny, glazovali, technikou skleněné mozaiky
si ozdobili rám originálního zrcadla, vyráběli autorské samolepky a pracovali kupříkladu i s barevnými spreji či 3D perem. Tím
si vyčarovali crazy brýle, v nichž se pak
fotili u pozadí, jež si (inspirováni Jacksonem Pollockem) sami dekorovali. Užili si
také jedno kreativní dopoledne v parku,
který oživili obrazy na interaktivní zdi.

Svůj příměstský tábor prožili také rybáři. Odehrával se převážně u Panského rybníka, kde se kluci a holky učili rybářským
dovednostem, prožívali radost z úlovků,
získávali nové poznatky o vodní říši, či přiložili ruku k dílu, když bylo potřeba vykonat nějakou práci. Přestože je také potrápilo počasí, zvládli i zasloužené opékání
buřtů.
Maraton příměstských táborů v SVČ pak
uzavíral týden švadlenek. Během pouhopouhých pěti dní si tyhle šikovné dívky a jeden kluk stihli ušít polštářek patchworkovou technikou, polštář ve tvaru
želvy, kabelku, utěrku, peněženku, sáček
na pečivo i nezbytnou pomůcku všech
švadlenek – jehelníček. Když vám povím,
že si u toho jeden den zvládli nasmažit
i hromadu lívanců, už mi to určitě neuvěříte. J Takhle úctyhodně od ruky jim to
šlo nejen díky novým šicím strojům, ale
i zručnosti, trpělivosti a kamarádskému
chování, kdy starší pomáhali těm méně
zkušeným. V takové pohodové atmosféře
byla radost tvořit…

Zlatý hřeb prázdnin pak představoval
pobytový tábor. Tentokrát se jelo do Horního Podluží na chatu Spojařka. A také se
cestovalo v čase – a to rovnou do pravěku. Hned na začátku se nám kluci a holky
proměnili v neandrtálce, když si sami ušili pravěké oděvy. Během tábora postupně
poznávali jednotlivá pravěká období, plnili
tematické úkoly a překonávali dobové milníky. Zdokonalili se v lovu mamuta, rozdělávání ohně pomocí pazourku, vyráběli
nádoby, stavěli chýše, odlévali „bronz“…
Pro leckterou vzácnou surovinu bylo
nutné se vydat do blízkého i vzdálenějšího
okolí. Při tom všem se nachodilo dobrých
padesát kilometrů! Také na odvaze a statečnosti bylo třeba zapracovat, k tomu
zase posloužila večerní stezka odvahy. Byť
v pravěku, nemohli si táborníci nechat ujít
ani klasické letní radovánky jako kytarové
hraní a zpívání u táboráku. Počasí to bohužel dovolilo jen jednou.
Pravěká pouť byla symbolicky zakončena
u Pravčické brány, kde se táborníci „kouzelným tunelem“ přemístili v čase zpátky
do současnosti (a užili si závěrečný večírek
s diskotékou). Koho by táborová dobrodružství zajímala více, může si u nás půjčit
nádherně vedené deníky všech tří táborových tlup. Nebo se může podívat do Galerie na plotě, kam se chystáme umístit pár
ukázek z deníků a fotky. Táborům zdar!
Alena Bartovská

MÌSTO TANVALD POØÁDÁ

HAF
52. roèník
mezinárodní filmové pøehlídky amatérských filmaøù

HUMOR V AMATÉRSKÉM FILMU

23. øíjna 2021
v Kinì Jas Járy Cimrmana
od 13.30 hodin

Soutìží se ve 3 kategoriích:
A) filmy humorné a satirické do 15 minut
B) filmy s neomezenou tématikou do 1 minuty (Minuta film)
C) parodie na reklamu do 3 minut
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Projektová etapa oprav kostela sv. Petra
a Pavla na Horním Tanvaldě
Dne 1. žáří 2021 proběhla v kostele
sv. Františka z Assisi valná hromada spolku Zachraňme tanvaldské kostely. Spolek ve spolupráci se zástupci farnosti
Tanvald a přítomnosti vikariátního technika ing. Svobody odsouhlasil cenovou
nabídku ing. Antoše na kompletní zpracování projektu rekonstrukce krovu kostela sv. Petra a Pavla v Horním Tanvaldě v hodnotě 116 765 Kč. Součástí tohoto
projektu je zaměření krovu včetně biotického napadení jednotlivých konstrukčních prvků krovu, vypracování podrobné
dokumentace tesařských oprav a položkový rozpočet včetně slepého rozpočtu pro
výběrové řízení zhotovitele oprav. V současné době má spolek na transparentním
účtu 59 309 Kč a ještě čeká na vyúčtování
online sbírky ve spolupráci s Nadací Via
přes portál www.darujme.cz. Letní darovací výzva s názvem Živá komunita: Zachraňme hornotanvaldský kostelík dosáhla výše
21 800 Kč. Všechny tyto prostředky poputují na transparentní účet spolku 1232832790227/0100. Spolek se dohodl
i na organizaci dalších akcí do konce roku,
z nichž jedna významná bude Poutní slavnost sv. Františka v neděli 3. října. Tu bude

•

spolek organizovat ve spolupráci s městem Tanvald a farností Tanvald. V 9 hodin
proběhne v kostele sv. Františka z Assisi na Šumburku slavnostní bohoslužba
doprovázená Sborem dobrovolných muzikantů z Desné za doprovodu varhaníka
Petra Tomeše, poté bude před kostelem
žehnání zvířátkům malým i velkým. Pokud
počasí dovolí, přijedou jezdci na koních
z Příchovic. Drobné občerstvení u kostela
bude zajištěno. Odpoledne od 15 hodin se
můžete v kostele těšit na přednášku bratrů
františkánů z Liberce a poté bude následovat koncert univerzitního pěveckého sboru Ateneo pod vedením doc. PaeDr. Pavla Režného, Ph.D. Adventní doba bude
již druhým rokem patřit hornotanvaldskému kostelíku a akci s názvem Advent
na Horním Tanvaldě – každou adventní
neděli bude kostel otevřen kolemjdoucím vždy od 14 do 16 hodin, na Štědrý den
10–14 hodin. Betlémské světlo bude v kostele dle aktuálního rozvozu a spolek o něm
bude informovat na svých facebookových
stránkách www.facebook.com/zachranmetanvaldskekostely
Daniela Šebestová

Oznámení
o vyhlášení
výběrového řízení
MĚSTO TANVALD vyhlašuje dne
8. 9. 2021 v souladu s ustanovením §
7 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících
územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů výběrové řízení
na pozici úřednice-úředníka, sociální
pracovnice-pracovníka, v oddělení
sociálně právní ochrany dětí MěÚ
Tanvald
Místo výkonu práce:
Městský úřad Tanvald, Palackého 359,
pracoviště Krkonošská 350, Tanvald
Platové zařazení:
11. platová třída dle nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách
a správě.
Předpokládaný termín nástupu:
v nejbližším možném termínu
Uzávěrka pro podání přihlášek
uchazečů je 4. 10. 2021 do 16 hodin.
Více podrobností na
https://www.tanvald.cz/spravamesta/
nabidkapracovnichmist

Odvoz a likvidace
fekálií

Nemocnice Tanvald, s. r. o.
přijme:
sanitářky
praktické a všeobecné sestry
fyzioterapeuty

Štěpkování větví

Kontakt:
personální oddělení
483 367 354
vera.chvojkova@mediterra.cz

Tel.:
777 822 890

Mulčování trávy

DETOA Albrechtice s. r. o., tradiční výrobce dřevěných
hraček a komponentů, hledá pracovníka na pozici
obchodního referenta.
Požadujeme: středoškolské vzdělání,
samostatnost, zodpovědnost, dobré
komunikační dovednosti, příjemné vystupování,
dobrou znalost anglického jazyka (znalost také
němčiny vítána), řidičský průkaz, chuť učit se
novým věcem.

Nabízíme: zajímavou a pestrou práci v mladém
kolektivu ve stabilní 100% české společnosti
s více jak 100letou tradicí.
Více informací a upřesnění pracovní náplně Vám
rádi poskytneme při osobním pohovoru.
HM 24 000 Kč – 30 000 Kč + roční prémie

Kontakt: Jitka Drábková, tel. 483 356 310, 721 660 522, jitka.drabkova@detoa.cz.
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