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Zeptali jsme se starosty města Vladimíra Vyhnálka
Vážený pane starosto, je za námi letní
sezóna, kdy, jak se zdá, se život občanů
pomalu vrátil do normálu. Co se za tu
dobu změnilo, či vybudovalo?

Já doufám, že za námi je nejen letní
sezóna, ale hlavně máme za sebou dlouhé
období nejistoty, strachu a obav z dalšího
šíření viru. Co se týká fungování a rozvoje našeho města, tak musím znovu opakovat, že si nesmírně vážím rozhodování
našeho zastupitelstva, které nepodlehlo
negativismu ve vztahu k vývoji veřejných
financí v podání médií i různých rádoby odborníků a reflektovalo naše doporučení „neškrtat v investicích, a naopak
dále intenzivně pracovat na systematickém a promyšleném rozvoji našeho města“. I proto mě starostovat v našem městě obrovsky těší a baví. Co se vybudovalo?
Vše vychází ze skutečnosti, že město má
zdravé finance. Perfektně hospodaří a velkou část prostředků investuje do smysluplných projektů. Ještě za „starých“ cen
došlo k rekonstrukci hřiště u Masarykovy ZŠ, obnovili jsme celou Palackého silnici včetně velké části kanalizace, vystavěli naučné stezky, významně podpořili
zasíťování velké části Tanvaldu optickým
vláknem, finančně podpořili vznik supermoderní učebny fyziky v budově gymnázia, ve spolupráci se společností Smržomedik a ZŠ Sportovní jsme zřídili očkovací

a testovací centrum, kterým prošlo přes
dvacet tisíc lidí, zmodernizovali jsme
učebny v ZŠ Sportovní, kompletně zrekonstruovali budovu komunitního centra, po
sto letech měníme okna na radnici, včetně poměrně rozsáhlé sanace zdegradovaných střešních trámů, vystavěli aktivity
typu vyhlídka Špička a pumptrack pro trávení volného času našich občanů různého
věku, podpořili rozvoj oblasti okolo Kempu
Tanvaldský Špičák, průběžně stavíme parkoviště...
A jaké jsou další plány pro zvelebování
města Tanvaldu?
Pořád velkolepé (smích), ale vážně.
V prvé řadě zajistit pravidelnou údržbu
všeho našeho majetku. To je základ. No
a dále dokončit rozpracované projekty
tak, aby příští rok na podzim bylo všechno
hotové. To proto, že z říjnových komunálních voleb vzejde nové zastupitelstvo a to
by mělo řešit svoje projekty.
Jak spolupracuje město se školami?
Školství je naše priorita od začátku
mého působení ve funkci starosty. A vzájemné nevšední spolupráce a komunikace se všemi řediteli a ředitelkami našich
škol a školských zařízení si velmi vážím.
A jako dlouholetý kantor si dovolím tvrdit, že právě i díky nevšední podpoře města a obětavé práci všech pracovníků ve
školství máme úroveň na nejvyšším možném stupni. Máme připravený projekt na
úplnou rekonstrukci budovy výtvarného
oboru ZUŠ a připravujeme projekt rekonstrukce ZŠ Horní Tanvald.
Podporuje město jednotlivé spolky?
Město Tanvald vždy podporovalo spolkovou činnost. A je jedno, zda to jsou
sportovci, zahrádkáři, hasiči či jiné organizace. Celkem je na podporu spolků

Nová ortopedická poradna

•

Od 1. října 2021 jsme v Nemocnici Tanvald, s. r. o. rozšířili poskytované služby a nově
otevřeli Ortopedickou poradnu. Ordinační doba: pondělí 12 až 15 hodin.
Návštěvu poradny je nutné objednat na recepci nemocnice tel.: 483 367 311

Nemocnice Tanvald, s. r. o.
přijme:
sanitářky
praktické a všeobecné sestry
fyzioterapeuty
kuchaře
Kontakt na personální oddělení:
483 367 354 | vera.chvojkova@mediterra.cz
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•

rozpočtováno cca 2 mil. Kč. Reálně je podpora mnohem větší. Taková, jaká je potřeba. Město hospodaří velmi dobře a rádo
zafinancuje smysluplné projekty pro naše
spolky. Velice si vážíme všech občanů
našeho města, ale ty, co se starají o zabezpečení volného času druhých, bychom
všichni měli „nosit na rukou“.
A z druhé strany: jak spolky reprezentují
město Tanvald a co pro občany Tanvaldu
dělají?
Samozřejmě že jejich činnost je obrovsky významná. Dobrovolní hasiči kromě
jejich základní činnosti pomáhat při živelných pohromách zabezpečují mnoho akcí
po stránce pořadatelské, zajišťují občerstvení... Myslivci se starají o zvěř, a to nejen
v zimním období, sportovci udržují svá
zařízení, případně je připravují pro využití širokou veřejností, rybáři vysazují do
našich potoků a řek novou rybí populaci
a tak bych mohl hovořit dál. Podle mě nejdůležitější je, že většina z nich vychovává
ve svém „oboru“ mládež. Tak je postaráno
o následovníky, kteří budou užívat vybudovaná zařízení i v budoucnosti. Z tohoto
všeho mám obrovskou radost.
Vychází město vstříc podnikatelům
a podnikatelé městu?
Tak určitě jakási symbióza funguje. Velká řada naší investiční činnosti podporuje
např. rozvoj cestovního ruchu. Prokazatelné zvýšení návštěvnosti našeho krásného
města je toho příkladem. A třeba i kvalitní
údržba silnic v zimním období je určitou
podporou podnikatelům.
Děkuji za rozhovor.
Další otázky týkající se města Tanvaldu
mohou občané položit na besedě “Setkání
se starostou“.
-red-

Prodejní trhy

•

V pondělí 8. listopadu 2021 proběhnou
pravidelné prodejní trhy na
centrálním parkovišti.
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• O Maškovu vánočku
•
poděkování patří MUDr. Heleně Laurino- bojovali cyklisté

Poděkování nemocnici Tanvald
Letos v říjnu jsem byla hospitalizována
v nemocnici v Tanvaldu. – Interna 2.
Tímto bych chtěla poděkovat všem lékařům, sestřičkám a ošetřovatelům za vzornou péči. Cítila jsem se v této nemocnici
v bezpečí. A jak se o nemocniční stravě traduje, že není k jídlu, tak v tanvaldské nemocnici je opak pravdou. Jídlo bylo
vždy chutné a pestré. Ovšem moje největší

vé. Podrobně nám, pacientům vysvětlila
vše o našem zdravotním stavu a trpělivě
odpovídala na naše otázky.
„Paní doktorko, hluboce se skláním před
vaší profesionalitou, a hlavně před vaším
lidským přístupem k pacientům. Bylo mi ctí
Vás poznat.“
Pacientka Hana Marková

Parlamentní volby v Tanvaldu

•

V říjnu proběhly v naší republice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. V Tanvaldu se jich zúčastnilo 58,2 % oprávněných voličů, což je sice
pod republikovým průměrem, ale téměř
o 5 % více než v roce 2017.
Nejvíce hlasů si v Tanvaldu připsalo hnutí ANO 2011 (28,53 %), před koalicí SPOLU (19,09 %). Dále uspěly Svoboda a přímá demokracie (SPD) (16,02 %) a PIRÁTI
a STAROSTOVÉ (15,86 %). Pětiprocentní
hranici ještě dosáhla PŘÍSAHA Roberta
Šlachty (5,26 %).
-red-

STAROSTA MĚSTA TANVALDU
Mgr. Vladimír Vyhnálek
zve veřejnost na

SETKÁNÍ
SE STAROSTOU
Pokud Vás zajímá aktuální dění ve městě, chcete se na cokoliv zeptat,
máte nápady a podněty, o které se chcete podělit nebo se dozvědět
o probíhajících či plánovaných akcích, pak jste srdečně zváni:

Sídliště Výšina

Scolarest

úterý

16. 11. 2021

Horní Tanvald

Hasičárna

čtvrtek

18. 11. 2021

Šumburk n. D.

Penzion Světlá

pondělí

22. 11. 2021

Č. Šumburk

Sokolovna

úterý

23. 11. 2021

Šumburk n. D.

Hasičárna

středa

24. 11. 2021

Žďár

U Hanzlíčků

čtvrtek

25. 11. 2021

Setkání začínají vždy v 18 hodin
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V pátek 8. října 2021 proběhl poslední podzimní závod seriálu závodů O pohár
běžce Tanvaldu, tentokrát v cyklokrosu.
Na startovní čáru se postavilo osmdesát
cyklistů od těch nejmladších benjamínků
až po páťáky základních škol Tanvaldska.
Na připravených tratích měly děti možnost si porovnat síly a získat další body do
poháru. Podzimní závody – přespolní běh,
atletický trojboj, cyklokros jsou úspěšně za
námi. V zimě nás čekají dva závody na běžkách a závod ve slalomu na místní sjezdovce „Pionýrka“. Jaro odstartujeme během
do vrchu, následuje závod na stadionu na
in line bruslích. Vše pak završí závěrečný
maraton a slavnostní vyhlášení ve sportovní tanvaldské hale.
Nejlepší závodníci a závodnice
v jednotlivých kategoriích po třetím
závodě:
■■ 2018 a ml: Macourková Josefína, Nosek
Josef oba z MŠ Kořenov
■■ 2017: Kubišová Julie MŠ Kořenov,
Darebný Štěpán MŠ Tanvald Radniční
■■ 2016: Friedrichová Nela MŠ H. Polubný,
Martinek Jan MŠ Tanvald U školky
■■ 2015: Ješutová Anna MŠ Kořenov,
Koldovský Antonín MŠ Tanvald Šumburk
■■ 1. tř.: Lehotská Nikola ZŠ Tanvald
Sportovní, Mikuš David ZŠ Šumburk
■■ 2. tř.: Rőschenthalerová Karolína ZŠ
V. Hamry, Friedrich Vilém ZŠ Kořenov
■■ 3. tř.: Sovová Adéla ZŠ Kořenov, Mužíček
Matyáš ZŠ Plavy a shodně Vokřínek
Matěj ZŠ Kořenov
■■ 4. tř.: Dokulilová Karolína, Dokulil Jiří
oba ZŠ Kořenov
■■ 5. tř.: Bervicová Veronika ZŠ Šumburk,
Doležal Mojmír ZŠ Tanvald Sportovní
Děkujeme organizátorům ze ZŠ Tanvald,
Sportovní, SVČ a TJ Tanvald z. s., dlouholetým sponzorům – Maškovo pekařství, fa
Titan Multiplast, fa 4 Soft. Obrovskou podporou nám je Město Tanvald. Děkujeme
všem závodníkům, bez kterých by nemělo smysl tento všestranně sportovní seriál
závodů organizovat. Veliké díky si zaslouží rodiče a pedagogové, kteří děti přivedou,
podpoří, zafandí, zkrátka jsou tam s nimi.
Po skončení dětských závodů PBT odstartoval závod dospěláků a mládeže. Dospěláci
ukázali dětem, že i oni mají k pohybu a cyklistice blízko. V dospělé kategorii zvítězil
Honza Mikuš a vítězem mládežnické kategorie se stal Honza Lorenc. Děkujeme a těšíme se na zimní boje o Maškovu vánočku.
Jana Tůmová
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Zpravodajství z mateřských škol
Školní rok se v mateřských školách
úspěšně rozeběhl a po covidových omezeních loňského roku jsme se s dětmi rády
vrátily k běžnému provozu. Všechny děti
se zúčastnily Přespolního běhu a Trojboje v rámci závodů Pohár běžce Tanvaldu. Děti navštívily divadelní představení
v kině Jas. Divadlo dětí Karlovy Vary přijelo do školek s pohádkou O prasátku Arturovi, která je naučila rozlišovat materiály

•

a třídit domácí odpad. S dětmi jsme podnikli tematické podzimní vycházky do lesa
a objevovali jeho krásu, vůni, proměny
a hledali jeho bohatství. Sice vládne podzim, ale už se všechny děti měly možnost
stát modely krásného vánočního fotografování. Posledními říjnovými akcemi byly
v tematicky vyzdobených školkách veselé
Halloweenské dny s aktivitami.
Mirka Erbenová

Přespolní běh O pohár města Tanvaldu
Neděle 3. října byla ve znamení závodu
v přespolním běhu O pohár města Tanvaldu v prostoru místního Kempu Tanvaldský
Špičák. Na start závodu se postavilo celkem
126 závodníků od těch nejmladších narozených v r. 2017 a ml. až po dospěláky.
V 9.30 hodin odstartovali nejmladší benjamínci. V cíli je čekala odměna, na kterou se všichni těšili, proto běželi, seč jim
síly a nohy stačily. Ti starší již měli tratě
o poznání náročnější, ale cílovou páskou
proběhli úplně všichni. Závěrem děkujeme

Poděkování

•
všem, kteří se postarali o bezproblémový
průběh závodu, zejména pak rodičům z TJ
Tanvald z. s..
Děkujeme sponzorům: fa Titan Multiplast, fa ALBI SPORT, fa 4Soft, fa Pracovní oděvy Tanvald CXS, Maškovo pekařství,
významnou měrou nás podporuje Město
Tanvald, personálně zajišťuje pomoc a podporuje SVČ Tanvald a ZŠ Tanvald, Sportovní.
Největší díky pak patří Pánu Bohu, jenž nám
seslal tak nádherné počasí.
Jana Tůmová

• Orientační běh na Sportovce

•

Žáci z druhého stupně (šesté až deváté ročníky) měli možnost si vyzkoušet na
vlastní kůži orientační běh na profesionální úrovni. Organizátor závodů, trenér a propagátor orientačního běhu pan
Jan Picek se svojí partnerkou připravili pro žáky orientační závod s mapou.
Každý závodník obdržel čip, do kterého se elektronicky zapisuje čas průběhu
Mateřská škola Tanvald, Radniční srdečně děkuje firmě Teneo 3 000 s. r. o. zastoupené Ing. Jaroslavem Jakouběm za sponzorský dar – krásná trička pro předškoláky,
která jim byla předána na slavnostním
rozloučení se školkou. Dětem i paní učitelkám udělala trička velkou radost.

jednotlivých kontrol. Každá kontrola je
označena oranžovobílým látkovým lampionem. Krom závodu v prostoru celého
stadionu si pro žáky připravili labyrint,
kde si opět mohli vyzkoušet svou orientaci v prostoru. Všichni zjistili, že o úspěchu
v závodě rozhoduje nejen rychlý běh, ale
i správná orientace. Děkujeme organizátorům za prima akci.
Jana Tůmová

Ředitelka MŠ Tanvald Blanka
Bryscejnová a paní učitelky

Základní umělecká škola Tanvald
Život u nás v „zušce“ již
jede na plné obrátky. Pracujeme tak, jak jsme byli
v tomto čase z předešlých
let zvyklí – intenzivně se věnujeme výuce
a konečně zase i přípravám na různé akce,
kterých začíná přibývat. Čas adventní, který se rychle blíží, je množstvím akcí typický.
Pokud budeme mít štěstí a situace dovolí,
budou moci diváci naše žáky vidět třeba na:
16. listopadu 2021 – Žákovský koncert –
Koncertní sál ZUŠ, od 17 hodin
27. listopadu 2021 – Rozsvícení vánočního
stromu v Tanvaldě
28. listopadu 2021 – Rozsvícení vánočního

•

stromu v Desné
30. listopadu 2021 – „V hlavní roli KLAVÍR
…“ – kino Jas Tanvald, od 17.30 hodin
Na koncertě vystoupí nejlepší žáci
klavírního oddělení a představí klavír
v různých podobách – sólově, čtyřručně,
budou doprovázet své kamarády sólisty
nebo soubory.
14. prosince 2021 – Koncert pěveckých
sborů Hlásky, Melodia a SEN – kostel
sv.Václava Velké Hamry, od 17.30 hodin
16. prosince 2021 – „Světové Vánoce aneb
cesta do Betléma“ – kino Jas Tanvald, od
17.30 hodin (dopoledne pro školy)
Na představení, v průběhu kterého se
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podíváme do různých zemí na jejich
vánoční zvyky a písně, se budou podílet
všechny obory ZUŠ. V závěru nebude
chybět ani pohádka – O dvanácti měsíčkách
od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.
■■ 21. prosince 2021 – Koncert pěveckých
sborů Hlásky, Melodia a SEN – kostel
sv.Františka z Assisi Tanvald, od
18 hodin.
Společná práce na přípravě všech koncertů nás velmi těší. Nezbývá než doufat, že
nebude marná a že tu radost budeme moci
svým divákům i ukázat.
Za Základní uměleckou školu Tanvald
Petra Jedličková Šimůnková

Tanvaldský zpravodaj
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Olympijské hry – projektový den pod pěti
kruhy na ZŠ Údolí Kamenice
Koronavirus měl sílu odsunout letní
olympiádu v Tokiu o rok, omezil na dlouhou dobu nejen všechny sportovce, ale
narušil i výuku tělesné výchovy. Probudit
znovu zájem o sportování a posílit tělesnou zdatnost žáků bude ještě chvíli trvat.

Sportovní
• odpoledne

a světlonošem na Městský multifunkční stadion v Tanvaldu, aby změřili v šesti soutěžních disciplínách své síly. Pro ty
nejmenší bylo sice obtížné unést kouli, či
vyšplhat na doskočiště skoku vysokého,
ale sílu jejich sportovního nadšení to neutlumilo. Pod olympijským heslem: „Rychleji, výše, silněji!“ všichni usilovali o medaile,
i když jen čokoládové. Nejkrásnější disciplínou se stal závěrečný štafetový běh, do
něhož se promítla skvělá atmosféra spolupráce, soutěžního nadšení, smyslu pro
fair play a hezkého pocitu ze sluncem zalitého sportovního dopoledne.
Za ZŠ Údolí Kamenice
Ivana Horčičková

Připravili jsme proto pro žáky projektový
den zaměřený na olympijské hry, a hlavně slavnou královnu sportu – lehkou
atletiku. V teoretické části se žáci nejprve seznámili s historií, symbolikou i jinými tématy spojenými s olympiádou. Řešili
kvízy, křížovky, odpovídali na otázky, kreslili a vybarvovali. Po slavnostním zapálení olympijského ohně na školním hřišti se pak všichni vydali za vlajkonošem

Něco z dění na sportovce
Naši nejmladší...
Prvňáčci se konečně mohli přestěhovat z prostor školní družiny do školních
tříd. Po úplném proschnutí zdiva nás čeká
ještě vymalování po prvozářijové potopě.
Netráví však čas jenom ve svých třídách.
Obě první třídy vyrazily na jednodenní „seznamovák“. Dále se děti podívaly do
továrny Detoa, v kreativních dílničkách si
vyrobily hračky, a dokonce některé v soutěži „Týden české hračky“ zvítězily. Pod
vedením paní učitelky Stejskalové si užily ukázkový všestranný a zábavný tělocvik. Podzimní projektový den plný různorodých aktivit připravila pro svoji třídu
pí. učitelka Mikušová.

Třeťáci vyrazili do Muzea skla a bižuterie do Jablonce. Stali se prvními účastníky a zároveň „pokusnými králíky“ nového
výukového programu „Od groše po korunu“. Dle reakcí žáků to bylo velmi pěkné, zajímavé, tvořivé, poučné a návštěvu doporučují i ostatním. Nezůstalo jen
u exkurze, třeťáci si naplánovali spaní ve
škole. Na stezku odvahy budou vzpomínat
hóóódně dlouho.

•

Ve středu 29. září se na Městském stadionu uskutečnilo sportovní odpoledne.
Děti si mohly vyzkoušet řadu sportovních
disciplín (lezení na umělé stěně, orientační běh, florbal, basketbal, skok do dálky,
běh na 400 m, překážkový běh, „opičí“ dráhu, fotbalovou obratnost, stříkání na plechovky, lezení po síti a boulderu, jízdu na
kolečkových saních, malování na strečovou fólii). Bylo to pestré, zábavné, sportovní i kreativní a ani těch pár kapek deště
nás neodradilo. Děkujeme organizátorům
ze ZŠ Sportovní, SVČ, TJ Tanvald z. s., fotbalistům TJ Jiskra Tanvald, šumburským
hasičům, žákům sportovní školy a řadě
dalších dobrovolníků.
Jana Tůmová

•

Proč se slaví svátek sv. Václava?
Na to dostali žáci I. stupně odpověď na
Svatováclavské stezce, kterou pro nás připravilo Středisko volného času, za což
jim velmi děkujeme a těšíme se na další
výbornou spolupráci s nimi.
Září a říjen byl na sportovce jak jinak než
sportovní.
Naše škola je spolupořadatelem a účastníkem sportovních akcí – PBT a Sportovního odpoledne. Proběhl školní projekt České házenkářské asociace a žáci se účastnili
zábavných všestranných hodin tělocviku
pod vedením trenérů házené. Chystáme
podobné hodiny fotbalové pod vedením
trenérů fotbalové asociace.
Druhý stupeň využíval krásného podzimu ke sportování venku, proběhl atletický
čtyřboj na stadionu, cyklotělocviky u lesíka a v Kempu. Osmáci absolvovali povinný cyklokurz po Jizerkách a na Singeltraku
v Novém Městě pod Smrkem. Další pěknou
akcí bylo dopoledne s orientačním během.
Velikou pochvalu a gratulaci si zaslouží účastníci závodu v přespolním běhu.
V okresním kole jsme byli nejpočetnější
a nejúspěšnější výpravou. V závodu družstev kategorie dívek, chlapců šestých až
sedmých tříd a osmých až devátých tříd
postoupila všechna družstva do krajského
kola.
Nejen sportem je však člověk živ
Paní učitelka Reifová připravila pro žáky
„Čtenářskou výzvu“ se záměrem podpořit
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čtenářskou gramotnost žáků. V letošním roce můžeme konečně používat
naši mobilní učebnu i při klasické výuce,
a nejen při distančním vyučování. A tak
jako každý rok jsme se aktivně podíleli
na Sbírce na podporu boje proti rakovině.
Prodejem kytiček měsíčku lékařského se
nám, resp. žákům deváté B podařilo vybrat
nádhernou částku 17 760 Kč. Vzdělávací projekt Svět kolem nás zavítal 12. října
do tanvaldského kina JAS, určený byl pro
starší žáky a tématicky zaměřený na nejlidnatější zemi na světě – Čínu. Dále jsme
se účastnili vzdělávacího veletrhu EDUCA.
Pár řádků ze školní družiny
Léto vystřídal podzim, a tak i činnosti
ve školní družině probíhaly v jeho duchu.
Společná práce veselé ježčí rodiny, výzdoba prostor družiny i oddělení. Pobyt venku
nechyběl, užili jsme si her na hřišti i v lese.
Prioritním úkolem každé školy je vychovávat a vzdělávat. A i tato zpestření, sportovní akce, exkurze, netradiční výuka se
významnou měrou podílejí na formování
osobnosti.
Proto bych závěrem ráda poděkovala všem pedagogům i žákům, že se aktivně účastní, podílejí se na přípravě různorodých akcí či netradičních hodin.
O aktivitách naší školy se můžete dočíst
a shlédnout fotografie na www.zstanvald-sportovni.cz, fcb ZŠ Tanvald Sportovní či
instagramu zstanvald_sportovni
Jana Tůmová
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Dění na Gymnáziu Tanvald během září a října
Měsíce září a říjen přinesly žákům a studentům tanvaldského gymnázia vpravdě
bohatý a nabitý program, nepočítáme-li
v to již samotný začátek prezenční výuky
a rozjezd ve školních lavicích. A lze povědět, že každý z ročníků, primou počínaje
a oktávou konče, si přišel na své. Pojďme si
jednotlivé události připomenout.
Ročník prima nejenže se dočkal slavnostní imatrikulace v prostorách tanvaldského kina na počátku září, ale 8. až 10. září
si užil harmonizačního pobytu v Příchovicích, jehož cílem bylo stmelení nově vytvořeného kolektivu.

Ročníky sekunda a tercie se v polovině září nechaly zachraňovat! A to členy Horské služby ČR ze sedačkové lanovky skiareálu Rejdice. Horská služba před
samotným užitím slaňovací techniky žáky
náležitě poučila a kdo nechtěl být účasten,
mohl zůstat v chatě pod vlekem. Děti si
akci užily, ale tradicí této akce bylo deštivé počasí. Očité svědectví jednoho ze žáků:
„Sice se bojím výšek, ale na lanovce mi to
nijak nevadilo. Když nás spouštěli dolů, tak
to bylo hustý! Ačkoliv jsme promokli, tak

v Panoramě jsme dostali výbornou bramboračku a rohlík.“
Ročník kvarta 20. září v rámci výuky občanské výchovy a historie vyrazil za
poznáním do hlavního města, a to přímo
do Valdštejnského paláce, kde žáci měli
možnost projít prostorami sloužícími
Senátu ČR. Dozvěděli se tak nejen o historii paláce samotného, ale též o současnosti
spjaté s fungováním Senátu.
Kvinta mezi 12. a 14. zářím absolvovala terénní výuku v Krkonoších, konkrétně
na Vosecké boudě, která se stala základnou pro pěší túry po Krkonoších. Studenti se dověděli mnohé informace z oborů geologie, geografie, biologie i historie.
Viděno očima studentky: „Prochodili jsme
kus Krkonoš, viděli jsme Violík, Sněžné
jámy, Pančavský vodopád, Labskou boudu,
mohylu Hanče a Vrbaty. Podívali jsme se
i k Růženčině zahrádce. Dohromady jsme
nachodili něco kolem padesáti kilometrů.“
Sextáni též vyjeli za poznáním do Prahy. Stalo se 21. září a cílem se staly prostory Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde pro studenty bylo nachystáno
seznámení s interaktivní periodickou soustavou prvků. Navíc tu byla ojedinělá možnost si jednotlivé prvky fyzicky ohmatat
a prohlédnout. Odpolední část programu
byla věnována stavu životního prostředí.
Septima počátkem září tradičně pomáhala při organizaci sportovního klání hendikepovaných sportovců v Autokempu
Tanvaldská kotlina.
Ročník oktáva též nepřišel zkrátka
a v druhém zářijovém týdnu se účastnil
sportovního a poznávacího kurzu pořádaného v Pojizeří, se základnou na Malé Skále. Atraktivní se pro účastníky stalo lezení
na Via Ferrata Vodní brána u Semil.

Návštěva letecké záchranky
Podívat se pod pokličku leteckým záchranářům – taková nabídka se neodmítá. Za
projektem věnovanému seznámení menších dětí s náročnou a zodpovědnou prací
těchto lidí jsme se vydali vlakem do Liberce a pak pár kilometrů pěšky na letiště
pod Ještědem, kde se základna nachází.
Myslím, že jsme se pěšky prošli končinami Liberce, které jsme jinak nikdy nenavštívili.
Zástupce z řad záchranářů nás nejprve
seznámil s vrtulníkem, který nesl jméno
Kryštof 18. Děti si ho prolezly a důkladně
prozkoumaly. Pan záchranář ani nedokázal zodpovědět všechny všetečné dotazy ohledně detailů vrtulníku. Vysvětlil
nám, že to, jestli uvidíme vrtulník v akci,
nemůže předpovědět, jsou dny, kdy je klid
a naopak – jsou dny, kdy vzlétá i sedmkrát
za den.
My už se smiřovali s tím, že dnešní dopoledne patří k těm klidným, ale nakonec vše
dopadlo jinak…

•
A je pamatováno nejen na žáky a studenty stávající, ale též na ty budoucí..
Dne 4. října se v odborných učebnách
biologie odehrála akce Jedno odpoledne
s biologií, v jehož rámci si uchazeči o studium na zdejším gymnáziu vyzkoušeli
práci s nově pořízenými moderními mikroskopy, určovali přírodniny a řešili zábavné kvízy. Informace o dalších tematicky
zaměřených dnech budou s dostatečným
předstihem avizovány na stránkách školy.
Na 12. října je v tanvaldském kině pro
školu naplánován program Svět kolem
nás, v jehož rámci se žáci prostřednictvím
přímých aktérů dozvědí spoustu zajímavých poznatků o Číně.
Garanty jednotlivých akcí bylo samotné
vedení školy, třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů. K řadě z nich byli přizváni i odborníci a lektoři „zvenčí“. Smysl
těchto akcí a aktivit spočívá v ozvláštnění tradiční výuky pro žáky a studenty. To
vše v souladu se vzdělávacím programem
školy. Závěrem jedno obrovské přání: Otevřené školy, setkávání se ve třídách i mimo
ně, třeba i při výše uvedených akcích.
Mgr.Ivan Nývlt, Gymnázium Tanvald

•

V hangáru se děti dozvídaly, jak probíhá záchranná akce, jakým způsobem se
dopravuje zraněný z nepřehledného terénu, vyzkoušely si slaňovací systém... když
zapípala vysílačka. Během pár sekund
jsme všichni vyběhli mimo hangár,
záchranáři i pilot naskočili do vrtulníku,
technik znovu zkontroloval vše potřebné
a my se modlili, abychom díky vzduchovým proudům roztočené vrtule také neuletěli. Do dvou minut vrtulník vzlétl a za
chvíli už mizel za obzorem Ještědského hřebenu. Pro prvňáky to byl ohromný
zážitek. Moc děkujeme členům liberecké
záchranky, že si na nás udělali čas!
Postřehy starších spolužáků, kteří
záchranáře navštívili v jiném termínu:

Denisa Šourková, 4. B:
„Dozvěděla jsem se nové věci o záchrance – ukazovali nám veliký kufr plný léků
a pomůcek pro zachraňování.“

Viki Ledecká 4. B:
„Vrtulník záchranné služby měl i jméno
– jmenoval se Kryštof 18. Mohli jsme si do
něj sednout. Uvnitř byl vrtulník malý, ale
zvláštní.“

Terka Rydvalová, 5. B:
„Líbila se mi ukázka slaňování a toho, jak
mám mluvit s operátorem, kdyby se něco
stalo.“
Milena Šostková
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V listopadu 2021 oslaví životní jubileum
Senior klub II Tanvald – Výšina

Jaroslav Matoušek
Jana Zrníková
Jozef Hazucha
Jan Bělohradský
Wanda Hladíková
Ladislav Hajský
Jaroslav Urbánek
Oldřich Šoman

Vás zve na přednášku s panem Petrem
Smoleňákem z Městské policie
v Tanvaldě Bezpečnost seniorů
v každodenním životě ve čtvrtek
4. listopadu 2021 od 16 hodin
káva, čaj, něco sladkého, popovídáme
v prostorách Rodinného centra Maják,
U Školky 579, Tanvald Výšina

Anna Cendelínová
Ida Rydvalová
Magdalena Nollová
Vladimír Burda
Anna Maturová
Miroslav Štim
Jana Bunová

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

Senior klub Tanvald Šumburk n. D.
Vás zve na besedu Vzpomínka na
zmizelá místa Tanvaldu (další část)
Místo konání:
Hasičská zbrojnice dobrovolných
hasičů, Tanvald Šumburk n. D.
Datum konání:
16. listopadu 2021 v 15 hodin
Na setkání se těší Miroslav Dušek.

Za Krakonošem do divadla

Senior klub Výšina uspořádal první říjnový pátek výlet autobusem do divadla Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou na představení „Víš přece, že neslyším, když teče voda“.
Představení bylo uvedeno v rámci 52. ročníku Krakonošova divadelního podzimu. Vtipně
zahraná divadelní hra o situacích vznikajících v běžném životě se seniorům moc líbilo.
Lenka Harcubová

S harmonikou kolem světa
Cestu kolem světa za osmdesát dní známe asi všichni, ale kolem světa za hodinu
a půl? Ano, přesně tahle doba stačila, aby
si účastníci pohodového odpoledne v úterý 21. září tuto cestu užili.
Senior klub I Šumburk pozval paní Jitku Indráčkovou a ta se svými hudebními
nástroji malým a velkým akordeonem provedla přítomné celým světem a to hudbou.
Vášnivé tóny argentinského tanga nikoho nenechaly na pochybách, že jsme
v Jižní Americe, typicky snivé balady nás
zavedly do království Anglie a šansony
přesně ukázaly, že se právě nacházíme ve
Francii. A pokračovalo se do Španělska,

•

Itálie, Německa, až nás zadumané melodie zavedly do Ruska. Je obdivuhodné, jak
všechny skladby okamžitě naladily všechny k vnímání hudbou, jako bychom opravdu byli v zemi, jejíž hudbu posloucháme. Byly to známé melodie, ale zapívat si
všichni mohli ty krásné české, které následovaly: docestovali jsme do Čech. Paní
Indráčková začala skladbou „Ach synku,
synku“ a potom následovaly ty nejznámější písně jedna za druhou a všichni se přidali se svým hlasem. Občas se hledala slova písní, které jsme dlouho neslyšeli, ale to
nebylo na škodu, vždycky si někdo vzpomněl a ostatní se poté připojili.

Zájezd pro seniory za jedna!
Ačkoliv 22. září předpověď počasí moc
optimistická nebyla, na zájezd se všichni senioři moc těšili. Není divu, vždyť
půl druhého roku si o krásách naší vlasti mohli jen nechat vyprávět. A pohádkový hrad a zámek Staré hrady je skutečně nezklamal. Provázela je pravá čertice
a její vtipný výklad byl skvělý. Byli okouzleni nejen hradem s dochovanými gotickými portály, ale i částí renesančního zámku. Prohlédli si kupecký krámek, koloniál
i obchod s kávou. Navštívili barokní kuchyni, velkou loveckou chodbu i unikátní ložnici s nezbytným záchůdkem. Jako bonus
ochutnali pravou Starohradskou medovinu. Čarodějná dračí komnata dračího krále Rozumbraďáka a jeho ženy, dračí královny Starostlindy nenechala nikoho na
pochybách, že prohlídky baví nejen dospělé návštěvníky, ale i malé děti.

•

Po dohodě s paní Indráčkovou vybalil
jako překvapení Jarda Káninský vozembouch a doprovázel tak akordeon svým
typický zvukem a vůbec to neznělo špatně.
Říká se, že hudba sbližuje národy, toto
odpoledne bylo díky hudbě sblížením
nejen obyvatel Penzionu 593 a Domu
s pečovatelskou službou 614, ale i dalších
obyvatel našeho města. Poděkování patří
paní Indráčkové i Jardovi Káninskému.
A protože se celá akce líbila, nebude jistě
poslední, kterou Senior klub pořádal.
Těšte se na další odpoledne plné pohody,
hudby a společného zazpívání.
-ali-

•

Po prohlídce zámku odvezl spolehlivý řidič všechny účastníky do pohádkového Jičína. Volný program využili někteří k nákupům, vydatnému obědu, dobré
kávičce, a nebo si vyšlápli na Valdickou bránu. Vysoká a mohutná kamenná brána stojí
v centru města a odděluje od sebe průjezdem Valdštejnovo a Žižkovo náměstí. Věž je
vysoká padesát dva metrů a po zdolání sto
padesáti šesti schodů se nabízí nádherný
rozhled z vyhlídkového ochozu ve výšce třiceti dvou metrů.
Na závěr zájezdu čekalo účastníky ještě jedno překvapení. Navštívili rozhlednu
Schovanku v Plavech, a to rozhlednu zcela neobvyklou. Lze na ní vystoupit po třiceti pěti točitých schodech, které vedou hned
od barového pultu příjemné hospůdky. Na
„ochoz“ se vejdou pouze čtyři návštěvníci,
ale neúnavný Ladislav Drška každé čtveřici podal obsáhlý výklad o viděném. Jeho
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znalost byla perfektní, neboť krásné výhledy sám maloval. Ano, je to tak. Na této rozhledně neprší, ani nefouká vítr, protože je
vše dokonale namalované. Za takový nápad
by se nestyděl ani Jára Cimrman.
Vydařený výlet byl završen chutným
občerstvením s milou obsluhou hospůdky
Pod Schovankou. Tak jen více takových akcí!
-vlakod-
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Co projednala rada města
Výběr z usnesení ze schůze Rady města
Tanvald konané dne 23. 9. 2021
■■ RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o výpůjčce ze dne 10. 9. 2020 mezi
městem Tanvald a Střediskem volného
času Tanvald, se sídlem Protifašistických
bojovníků 336, Tanvald, příspěvkovou
organizací, dle předloženého návrhu.
■■ RM rozhodla schválit realizaci oplocení
stavby pumtracku a Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o provedení stavby „Pumtrack
Tanvald“ uzavřený mezi městem
Tanvald a společností Dirty Parks s. r. o.,
IČ: 06864309, Soudná 10, 506 01 Jičín
dle předloženého návrhu a přijmout
rozpočtové opatření č. 53/2021, kterým
uvolnila z rozpočtové rezervy finanční
prostředky ve výši 170 000 Kč.
Výběr z usnesení ze schůze Rady města
Tanvald konané dne 29. 9. 2021
■■ RM schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti CEZd_
SoVB 3213/IP-12-4010855 mezi městem
Tanvald a firmou ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly
■■ RM souhlasí s umístěním zemní
vodovodní přípojky dle požadavku
pana Č. na pozemkové parcele č. 547/2
v kú. Šumburk nad Desnou, která je ve
vlastnictví města Tanvald.
■■ RM schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění vodovodní přípojky na části
pozemkové parcely č. 547/2
■■ RM:
1/ souhlasí se zřízením věcného břemene – služebnosti ve prospěch stavební
parcely č. 592 v katastrálním území Šumburk nad Desnou
2/ souhlasí se zřízením věcného břemene chůze a jízdy po části pozemkové
parcely č. 535/4 v katastrálním území
Šumburk nad Desnou ve prospěch stavební parcely č. 592 v katastrálním území
Šumburk nad Desnou, jejíž součástí je
stavba: Šumburk nad Desnou č. p. 515,
bydlení.
■■ RM vydává záměr na pronájem části
pozemkové parcely č. 1142/2 (ostatní
plocha – neplodná půda) o výměře 118
m2 v katastrálním území Tanvald firmě
Vila Spitzberg s. r. o., IČ 07471891, se
sídlem Hládkov 686/3, Praha 6 za účelem
umístění stavby čistírny odpadních vod.
■■ RM schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene ve prospěch
nemovitostí – pozemků parc. č. 99/3,
parc. č. 99/5 a parc. č. st. 388 v katastrálním území Tanvald, ve vlastnictví České
republiky – Krajského ředitelství policie
Libereckého kraje, se sídlem nám. Dr. E.
Beneše 584/24, Liberec I – Staré Město,
týkající se stavby „KŘP Lbk – Tanvald,
2/ Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě Č. j.KRPL80168-2/ČJ-2021-1800SU mezi městem
Tanvald a Českou republikou – Krajským

ředitelstvím policie Libereckého kraje, se
sídlem nám. Dr. E. Beneše 584/24, Liberec I – Staré Město podle předloženého
návrhu
■■ RM vydává záměr na prodej části
pozemkové parcely č. 158/1
■■ RM vydává záměr na prodej
pozemkové parcely č. 1681/4 (trvalý travní
porost) o výměře 97 m2 v katastrálním
území Tanvald manželům H. za účelem
rozšíření zázemí u rodinného domu
č. p. 80, Žďár, Tanvald.
1/ souhlasí s vyřazením dlouhodobého
majetku inventární číslo 334035/3 „datový
projektor – 3d řetězec“, pořizovací cena
2 521 630,28 Kč, zůstatková cena 0 Kč
prodejem za částku 50 000 Kč spol. Ticketware s. r. o.
2/ rozhodla ve věci modernizace digitální techniky v městském kina Jas Járy
Cimrmana využít nabídku spol. Ticketware s. r. o. a provést rozpočtové opatření
č. 54/2021:
Kapitálové příjmy
+ 50 000 Kč
Běžné výdaje
Oddělení kulturní kancelář – 122.546 Kč
Kapitálové výdaje
pořízení NAS Synology 20TB
pro městské kino
55 055 Kč
pořízení promítacího plátna Harkness
MattPlus pro městské kino
117 491 Kč
3/ na základě provedené poptávky
a došlých nabídek schvaluje:
a) Smlouvu o odkupu zboží mezi Ticketware s. r. o., se sídlem Nad pískovnou
1450/5, Praha 4 a městem Tanvald dle
předloženého návrhu;
b) Kupní smlouvu o prodeji a koupi DCI
4K technologie projektor BARCO, objektivu k projektoru Barco, redukce odtahu
k projektoru Barco a DCI serveru Barco
3× 2TB mezi Ticketware s. r. o., se sídlem
Nad pískovnou 1450/5, Praha 4 a městem
Tanvald dle předloženého návrhu;
c) Kupní smlouvu o prodeji a koupi plastového průzvučního plátna pro DCI projekci a NAS serveru Synology pro archivaci DCI obsahu mezi Ticketware s. r. o.,
se sídlem Nad pískovnou 1450/5, Praha 4
a městem Tanvald dle předloženého
návrhu.
■■ RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o dílo u projektu „Realizace energetických
úspor v objektu radnice č. p. 359 Tanvald“
dle předloženého návrhu.
■■ RM:
1/ ruší své usnesení č. 254/17/2021 ze dne
8. 9. 2021 týkající se schválení Smlouvy
o pronájmu 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);
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2/ 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 Darovací smlouvu
č. 32/2021 mezi městem Tanvald
a spolkem Tenis Tanvald, z. s., se
sídlem Pod Špičákem 592, Tanvald dle
předloženého návrhu.
■■ RM projednala žádost spolku Víla
Izerína o finanční dar na pořádání
Dětského dne s vílou Izerínou na
Jizerce, rozhodla schválit poskytnutí
peněžitého daru ve výši 3 000 Kč
a provést rozpočtové opatření č. 59/2021,
kterým uvolnila finanční prostředky
z rozpočtové rezervy, a schválila Darovací
smlouvu č. 33/2021 mezi městem
Tanvald a spolkem Víla Izerína, se
sídlem Komenského 1209, Smržovka dle
předloženého návrhu.
Upraveno podle obecného nařízení
o ochraně osobních údajů.

Pozvánka

na zasedání
zastupitelstva
Pozor, změna místa!
Zasedání zastupitelstva
se uskuteční ve středu
10. listopadu od 16 hodin
v Hasičské zbrojnici
dobrovolných hasičů,
Tanvald Šumburk n. D.

JABLONEC
NAD NISOU

102.3 FM | R-LBC
liberec.rozhlas.cz |
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Dění ve Středisku volného času Tanvald
Kroužky jedou na plné obrátky (ještě nabízíme
pár volných míst): Klub volného času, Batoláček
a tvořivá Čurbes herna pro batolata s doprovodem. První akce pro veřejnost jsou za námi. Školní rok 2021/2022 se krásně rozjíždí a my doufáme, že to tak bude
pokračovat i nadále. V září jsme se s mnohými z vás potkali v rámci
Tanvaldských slavností v naší indiánské vesničce. Pro děti jsme měli
připravenou indiánskou stezku a několik dílniček. Moc děkujeme
všem, kteří k nám přišli tvořit, pobavit se, něco nového se přiučit,
nebo si koupili výrobky z naší dílny. Na Den české státnosti jsme pro
školy i veřejnost nachystali samoobslužnou Svatováclavskou stezku, která vedla od penzionu Bobovka po nové stezce až k rozhledně
Špička. Kdo se vydal na trasu, mohl si na šesti zastaveních připomenout, co ví o sv. Václavovi, patronu české země, a o symbolech české
státnosti. Na školáky navíc v závěru stezky čekal samotný sv. Václav,
který s nimi promluvil a převzal od nich dary, které mu kluci a holky přichystali, aby ho uctili. Děkujeme za nadšené ohlasy, přestože se návštěvníci trasy postupem času potýkali i s tím, že ze stezky
zmizely některé rekvizity. Na podzim jsme tradičně žili i sportem.
Přes prvotní nepřízeň počasí se na konci září uskutečnilo oblíbené Olympijské sportovní odpoledne pro děti na městském stadionu. Děti si mohly vyzkoušet řadu známých i méně známých disciplín. Nahlédly kupříkladu pod pokličku orientačního běhu nebo si
vyzkoušely jízdu na kolečkových saních. Na akci nechyběl ani náš
kreativní koutek. Slibně se rozjel také seriál klání o Pohár běžce
Tanvaldu. Mladí sportovci z mateřských škol a I. stupňů základních
škol už mají za sebou přespolní běh, atletický trojboj i cyklokros.
A co chystáme na příští měsíce?
Se Světýlky Za Strašidýlky
5. listopadu 2021 start od 17 do 17.30 hodin, zahrada MŠ na Výšině
– tradiční venkovní akce pro nejmenší děti s doprovodem. Kdo
zvládne projít za soumraku strašidýlkovou trasu? J
Keramika pro dospělé II
Další možnost pro „dospěláky“ nebo rodiče s dětmi vytvořit si
výrobky z keramiky dle vlastní fantazie.
Čtvrtek 18. listopadu 2021 od 17 hodin modelování, čtvrtek 25.
listopadu 2021 od 17 hodin glazování, hlaste se předem u Dany
Humlové nebo přes web.
Vánoční Tiffany pro dospělé
Pátek 19. listopadu 2021 od 16 hodin, dílna s Helenkou
Schmiedovou a Danou Humlovou, tvořit se budou skleněné vitráže
s vánoční tématikou, hlaste se předem u Dany Humlové nebo přes
www. svctanvald.cz

•

Prodejní adventní výstava v knihovně
Stavte se od pondělí 22. listopadu 2021 v knihovně a nakupte si
keramiku, tiffany a textilních výrobky z naší dílny, výstava bude
přístupná v rámci otevírací doby knihovny.
Voňavé perníčky
Čtvrtek 2. prosince 2021 od 16 hodin vánoční pečení a zdobení
perníčků pro děti z prvních až devátých tříd, na akci se můžete
hlásit přes web.
Dárkování
Sobota 4. prosince 2021 od 9 do 13 hodin tradiční adventní akce
– ve čtyřech dílnách si bude možné vytvořit vánoční dárečky
a dekorace, na akci se můžete hlásit přes web.
Fotosoutěž – Podzimní výzdoba
Také máte rádi podzim a jeho úžasné barvy? Děláte si podzimní
výzdobu vchodu/oken/balkónu/zahrady/školní třídy…? Pochlubte
se a inspirujte ostatní. J Nafoťte vaše podzimní aranžmá a fotografii spolu se jménem a kontaktem nám zašlete na info@svctanvald.
cz, do předmětu, prosím, uveďte „Fotosoutěž – podzimní výzdoba“.
Fotografie zveřejníme na našem Facebookovém profilu Středisko
volného času Tanvald a webu, nejoriginálnější aranžmá odměníme. Uzávěrka soutěže je 12. listopadu 2021. O vyhodnocení soutěže
budeme informovat na našem FB profilu a webu.
Andělské zastavení
Na adventní čas chystáme jednu novinku – takové „pohlazení na
duši“, zastavení se ve vánočním shonu. Pojďme společně proměnit park u pomníku T. G. Masaryka v kouzelnou říši andělů. Vytvořte doma nebo ve škole anděly z materiálů, kterým neuškodí zimní
počasí (dřevo, keramika, sklo, kámen, kov, přírodniny, plast, zalaminované obrázky, odpady k recyklaci apod.) a přineste nám je
do SVČ (obrázky zalaminujeme). Že nejste zrovna přes výtvarno?
Nevadí. Můžete napsat andělskou báseň, příběh, pohádku, vzkaz,
poselství… Nejzajímavější dílka připojíme k andělům, které vyrobíme v naší dílně, doplníme je světýlky a ozdobíme s nimi celý park.
Od pondělí 22. listopadu 2021 do neděle 2. ledna 2022 to bude místo, kde lze spočinout, vnímat andělskou krásu a nechat se „nakazit“ vánoční atmosférou. Taková je naše vize. Neváhejte a pojďte do
toho s námi! Andílky nejrůznějších tvarů a velikostí, případně různé andělské textíky, nám, prosím, noste do 19. listopadu 2021. Texty lze posílat elektronicky na info@svctanvald.cz. Na stejný kontakt
se obraťte v případě, že byste měli potíže s dovezením svého díla,
domluvíme se. Už teď se na vaše andělské bytůstky, verše a příběhy
moc těšíme a děkujeme, že se spolu s námi pokusíte vytvořit v Tanvaldě další místo, kde bude o adventu radost chvíli pobýt.

Svátek svatého Františka z Assisi,
patrona šumburského kostela •
V neděli 3. října se konaly v šumburském kostele oslavy svatého
Františka z Assisi, patrona tohoto kostela. Dopoledne proběhla slavnostní bohoslužba doprovázená Sborem dobrovolných muzikantů z Desné pod vedením varhaníka a skladatele Petra Tomeše. Poté
byla žehnána zvířátka- od želv, přes králíčky až po pejsky a kočičky.
Interiér kostela byl vyzdoben krásnými květinami a vazbami z místního květinářství U Špicarů. U kostela se podávala káva z místní
pražírny a k ní koláčky, které napekly farnice. Odpoledne proběhla
v kostele přednáška libereckých františkánů na téma Assisi- místo
plné zajímavých zákoutí- s projekcí fotografií. Od 17 hodin pak kostel
patřil koncertu sboru Ateneo pod vedením Doc. PaeDr. Pavla Režného, PhD. Úvodní slovo pronesla místostarostka města MDDr. Daniela
Šebestová, děkovala farnosti, spolku, městu Tanvald a Technickým
službám města Tanvald za spoluorganizaci této akce a informovala
o spolku Zachraňme tanvaldské kostely, který si celý den vzal pod
svou záštitu. Poté nastoupil sbor za zpěvu skladby Kom! od švédské
autorky Moniky Aslund. 				
Daniela Šebestová
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Kulturní pořady v Kině Jas Járy
Cimrmana na listopad
•
4. listopadu čtvrtek 19 hodin
Tajemný hrad v Karpatech
Divadelní představení souboru J. K. Tyl z Josefova Dolu podle
románu J. Verna. Režie Karel Stuchlík.
Vstupné: 80 Kč, pro držitele senior pasu 50 Kč.
23. listopadu úterý 9:30 hodin
O chytrém Honzovi a krásné Madlence
Divadelní představení pro MŠ a ZŠ. Výpravná pohádka
s klasickou zápletkou a písničkami. Hraje DAP - Divadelní
agentura Praha. Vstupné 30 Kč.
30. listopadu úterý 17:30 hodin
Koncert ZUŠ Tanvald
Vstupné dobrovolné.
Centrální parkoviště v Tanvaldě
27. listopadu sobota 16:30 hodin
Rozsvícení vánočního stromu
Vystoupení ZUŠ Tanvald a doprovodný orchestr učitelů.
Hudba, živý betlém a bohaté občerstvení.
Připravujeme na prosinec:
2. prosince čtvrtek 19 hodin
Svaté neřesti
Divadelní představení Divadla Artur z Prahy. Obsazení: Bořek
Slezáček, Pavlína Mourková, Genny Ciatti, Jindra Kriegel, Michaela
Zemánková, Lucie Linhartová, Vlasta Korec, Petr Semerád, Josef
Hervert. Napsal: Jindra Kriegel a Kateřina Tomanová. Režie:
Vojtěch Nouzák.. Hudba: Viktor Dyk a Bořek Slezáček
Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu
www.tanvald.eu nebo www.disdata.cz

Kino Jas Járy Cimrmana
5. a 6. 11.

17:00

pátek a sobota

5. a 6. 11.

19:00

pátek a sobota

12. a 13. 11.

17:00

pátek a sobota

12. a 13. 11.

19:00

pátek a sobota

19. a 20. 11.

17:00

pátek a sobota

19. 11.

19:00

pátek

20. 11.

19:00

sobota

26. a 27. 11.

17:00

pátek a sobota

26. a 27. 11.
pátek a sobota

19:00

listopad 2021

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

100, 120 Kč
přístupný
107 min.

Kurz manželské touhy Nová česká komedie režiséra Radka Bajgara (Teorie tygra, Teroristka). Film
pro partnerské dvojice se smyslem pro humor. V hlavních rolích Vojta Kotek, Lenka Vlasáková, Jiří
Bartoška a Šárka Vaculíková.

140 Kč
od 12 let
90 min

Seal Team: Pár správných tuleňů Animovaný rodinný film. Spadnou vám čelisti! Příběh statečného
tuleně, který sestaví speciální tulení jednotku pro boj se žraloky. České znění.

120 Kč
přístupný
98 min.

Přání Ježíškovi Nová česká romantická komedie. Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí a co
hledáme. Příběh rodiny, která se snaží znovu usmířit. V hlavních rolích R. Krajčo, E. Maximová, J.
Dušek, E. Holubová a Jiří Langmajer.

130 Kč
přístupný
109 min.

Krotitelé duchů: Odkaz Americká akční rodinná komedie. Příběh svobodné matky, která se
přestěhuje se svými dětmi na maloměsto, kde objeví spojení s původními krotiteli duchů. České znění.

130 Kč
přístupný
100 min.

Eternals Americký akční komiksový film studia Marvel. Zcela nový tým superhrdinů bojuje proti
nebezpečnému nepříteli lidstva. V hlavních rolích Angelina Jolie, Salma Hayek a Richard Madden.
České znění.

130 Kč
od 12 let.
158 min.

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.

Encanto Americký animovaný rodinný film studia W. Disneye. Příběh neobyčejné rodiny a malé
holčičky, kteří žijí v kouzelném městečku v kolumbijských horách. K filmu je připojen krátký předfilm
Daleko od stromu. České znění.

110, 130 Kč
přístupný
110 min.
140 Kč

Vánoční příběh Nová česká komedie režisérky Ireny Pavláskové. Hvězdně obsazená komedie, která se
od 12 let
odehrává během Štědrého dne. V hlavních rolích O. Kaiser, K. Roden, J. Lábus, J. Bohdalová a H. Čermák. 118 min.

Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu www.tanvald.eu nebo www.disdata.cz
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Listopadové dění v RC Maják Tanvald		
Programová nabídka:
www.centrumajak.cz
Facebook:
Rodinné centrum
Maják, Tanvald
V listopadu využijeme větrného podzimního počasí a toho, že u nás na kopci umí
vítr opravdu pořádně zafoukat a užijeme si
Společné pouštění draků na louce za lesíkem (pár set metrů od našeho RC). Sledujte předpověď počasí, náš web, e-mail a fb.
Akci vyhlásíme, až budou příznivé podmínky.
Čtvrtek 4. listopadu 16 hodin
Senior klub Výšina II, O bezpečnosti
seniorů v každodenním životě s panem
Petrem Smoleňákem z Městské policie
v Tanvaldě. Káva, čaj, něco sladkého,
popovídáme...
Úterý 9. listopadu, 16 hodin
Divadélko: V jednom lese, v jednom
domku
Pásmo klasických pohádek pro
potencionální rodiče a jejich eventuální
děti v podání Rudy Hancvencla. Vtipné
podání potěší malé i velké.
Vstupné 30 Kč / rodina.
Úterý 16. listopadu, 16 hodin
Mýdlování s Libuškou
Čas letí a Vánoce jsou zase za dveřmi.
Přijďte si k nám s dětmi vlastnoručně
vyrobit mýdlo, kterým můžete potěšit
sebe či své blízké. Výroba je jednoduchá,
vše potřebné máme. Cena za kus –
dle velikosti 10 až 40 Kč. Přihlášky do
12. listopadu na tel.: 774 825 085
Čtvrtek 25. listopadu, 17 až 20 hodin
Komunikace s dětmi, aneb proč to
neumíme
Online setkání s Lidmilou Pekařovou.

Cena 70 Kč, členky RC Maják zdarma.
Pro účast na přednášce se hlaste do
20. listopadu na e-mailu mdc.majak@
gmail.com a do předmětu zprávy napište
„přednáška“.
Paní doktorka Lidmila Pekařová obdržela
v roce 2019 od Nadace Charty 77 hlavní
cenu za svoji praktickou edukační činnost.
Svými zkušenostmi a přístupem v dobrém
ovlivnila mnoho rodin. Je schopna pomoci
všem, kdo potřebují prakticky náhled, jak
řešit situace, které život přináší.
Pátek 26. listopadu, 16 hodin
Výroba adventních věnců
V ceně 50 Kč obdržíte: 1 korpus, chvojí,
drát, přírodniny. S sebou: 4 svíčky, bodce,
přízdoby. Kdo má, tak tavící pistoli, kleště.
Počet účastníků je omezen, nutno se
předem hlásit na tel.: 774 825 085
Pondělí 29. listopadu 16.30 hodin
Komunikace a vztahy v rodině
Příjemné posezení a povídání se Zdeňkou
Svobodovou na téma, které se týká nás
všech. Vstup 70 Kč, členky RC Maják
zdarma. Přihlášky na tel. 774 825 085
nejpozději do 25. listopadu
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, pro
řešení problémů ve vztazích, krizí a stresových situací volejte Péťu, tel.: 774 953 877,
nebo pište na e-maily veravackovacerna@
gmail.coma stehulovap@seznam.cz
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 až 11 hodin
Doprovázející pracovník ohrožených rodin:
Mgr. Michaela Fričová, tel.: 731 653 868
Poradna pro ohrožené rodiny vždy ve
středu 9 až 11 hodin Mgr. Libuše Rydvalová,
tel.: 774 825 085
Zuzana Koldovská

Pochvala

•

Chtěl bych pochválit a poděkovat za
krásný hudební zážitek pořadatelům koncertu k svátku sv. Františka z Assisi 3. října
na Šumburce.
Sbor ATENEO má vynikající úroveň
s velice oduševnělým hudebním projevem i když je složen ze studentů matematických disciplín, budoucích lékařů, právníků, žurnalistů a učitelů. Velkou zásluhu
skvělého výkonu má nepochybně pan
sbormisr.
Zarážející je malá účast umělci uznávaného tanvaldského publika, zvláště těch,
kteří by měli být propagátory hudební kultury ve městě a jít příkladem.
Jiří Lejsek

Městská knihovna Tanvald
„ Adventní čas – čas pomoci“
Naše knihovna ve spolupráci s Oddělením
sociální práce a sociálních služeb Města
Tanvaldu se snaží v rámci svých možností
podporovat organizace pomáhající
lidem s handicapem. Občanská sdružení
z našeho regionu tak již několik let
pořádají výstavy prací svých klientů
a zároveň seznamují širokou veřejnost se
svou činností.
V tomto roce se představí:
Společnost Dolmen, z. ú. Liberec
od 22. listopadu 2021 ve výstavním sálku
knihovny
Co mě baví
Tradiční výstava výrobků našich čtenářů
ve výstavním sálku od 22. listopadu 2021
Připomínáme: ti, kdo chtějí na této výstavě

• Spolek Zachraňme
představit svá dílka, je přinesou nejpozději tanvaldské kostely
do 18. listopadu 2021 včetně do knihovny.
Vánoční čas už je tu zas...
Výstava výrobků dětí ze Střediska volného
času Tanvald ve výstavním sálku od
22. listopadu 2021
Dlouhé podzimní večery přímo svádí
k tvoření
Výstava knih z našeho fondu ve vstupní
části knihovny
Dárek z knihovny
Pro všechny, kdo by chtěli udělat radost
svým blízkým či přátelům, nabízíme
zhotovení dárkového čtenářského
průkazu na rok 2022. Bližší informace
se dozvíte u pultu v Městské knihovně
Tanvald.
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•

Milí příznivci spolku Zachraňme tanvaldské kostely,
srdečně Vás zveme na otevření hornotanvaldského kostela i s věží pro veřejnost
v období dušiček 1. a 2. listopadu, poté na
Červenou středu 24. listopadu (připomíná ty, kdo byli a jsou pronásledování pro
své náboženské přesvědčení). Všechny
tyto dny vždy 14–16 hodin. Město Tanvald
zařídilo na období kolem dušiček mobilní
toalety u obou městských hřbitovů (takže i u kostela sv. Petra a Pavla), což Vy jako
návštěvníci určitě oceníte.
MDDr. Daniela Šebestová,
předsedkyně spolku

listopad 2021

Tanvaldský zpravodaj

Humoriáda – zasmějte se s námi
pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin
Tanvald a okolí 107.9 FM | 102.3 FM | R-LBC
STABILNÍ PRÁCE VE SMRŽOVCE

Hledáte dobrou práci, kde nehrozí odstávky kvůli čipům do škodovek?
Přijďte pracovat k nám! Nejsme závislí na automotive.
Do strojírenského provozu ve Smržovce přijmeme:
Strojaře, soustružníky, frézaře, seřizovače pro CNC stroje, kontrolora,
pracovníka pro dokončování dílů a balení.
Tel.: 603 281 112
Mail: peuker@peuker.cz

Odvoz a likvidace
fekálií
Štěpkování větví
Mulčování trávy

Tel.:
777 822 890
Tanvaldský zpravodaj

Tesařské a truhlářské
práce

(výroba + montáže)
Vše, co si z masivu přejete
vám rád zrealizuji!!!
Změřím, pak až tvořím!!!

Volejte
777 714 068
Petr Fečo

Kvalita nutností a ceny rozumné
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