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Uplynulý rok byl zvláštní. Byl jiný, než si kdokoliv představoval,
a pevně věřím, že se nebude opakovat. Před námi je nový rok 2021.
Určitě se moc těšíme na všechny ty rodinné, sportovní,
kulturní i společenské akce, které byly několik
dlouhých měsíců zapovězené.
Buďme ale zodpovědní, ohleduplní a obezřetní.
Neriskujme, nepodceňujme varovné indicie a bezhlavě
nepodléhejme opojení ze znovu nabyté volnosti.
Přeji nám všem, ať je ten nový rok klidný, pohodový
a hlavně ať si ho všichni užijeme ve zdraví.
Vladimír Vyhnálek, starosta města
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Zahájení veřejné sbírky na opravu krovu kostela sv. Petra a Pavla
na Horním Tanvaldě
•
Druhou adventní neděli 6. prosince zahájil spolek Zachraňme tanvaldské kostely, z.s. veřejnou sbírku na opravu krovu kostela
sv. Petra a Pavla na Horním Tanvaldě. Zahájení proběhlo jak online živým streamem, tak za přítomnosti veřejnosti. Zde si můžete
přečíst projev předsedkyně spolku, paní Daniely Šebestové:

Milí přátelé,
jsem ráda, že jsme se tu mohli sejít. Zdravím vás všechny zde přítomné a vás všechny
doma, kteří se nemůžete zúčastnit ať už kvůli karanténě, nebo z jiných vážných důvodů.
Zdravím především:
– kněze Pavla Ajchlera, našeho duchovního
správce římskokatolické farnosti Tanvald
– celý tým z Příchovic v čele s knězem Jirkou
Smolkem, který se dnes postará o hudbu
a je velkým podporovatelem této aktivity
– členy našeho spolku. Děkuji jim za veškerou podporu, především paní Hrnčiříkové,
která byla pro mě hlavním hybatelem začít
něco dělat. Tato paní má na starosti spoustu věcí kolem tohoto kostela.
– dále chci pozdravit na dálku Paní Koulovou, předsedkyni spřáteleného spolku Michael, z.s. ze Smržovky, která mi byla velkou
pomocnou rukou při zakládání toho našeho spolku
– Martina Přikryla, který nám zadarmo vytvořil krásné logo kostela
– pana tajemníka Richarda Seidela, který
podporuje tuto aktivitu a byl tím posledním
impulzem k založení spolku
– dále zdravím děvčata ze Střediska volného času Tanvald, která vytvořila nádhernou
výstavu keramiky umístěnou v zadní části
kostela. Některé výrobky je možné zakoupit,
v případě zájmu se obraťte na paní Hrnčiříkovou.
– zdravím i Zdeňku Kousalovou, naši webmastryni a paní Kateřinu Rosendorf, naši
pomocnou ruku pro tento online stream.
Pro ty, co mě ještě neznají – jmenuji se
Daniela Šebestová a jsem předsedkyně nového spolku Zachraňme tanvaldské kostely.
Před 2 lety jsem se na popud paní Hrnčiříkové začala zajímat o to, v jakém stavu je
tento kostel. Kontaktovala jsem vikariátního technika, tehdy ještě ing. Semeráka a ten
mě hned po telefonu upozornil na to, že je
tu krov v katastrofálním stavu a ať si na to
nachystáme cca 6 milionů. Na tento popud
jsem se ozvala našemu biskupovi Mons.
Janu Baxantovi, co se s tím dá dělat a ten mi
nabídl, zda město Tanvald nechce převzít
kostel do svého majetku. To se ovšem místním farníkům moc nezamlouvalo, a tak
jsem nechala tuto myšlenku uzrát. Myšlenka po roce uzrála do formy založení spolku.

Oslovila jsem farníky a doufala jsem, že
nás bude alespoň 5, abychom byli schopni
mít patřičné náležitosti spolku. Překvapivě se mi přihlásilo 10 lidí! A pak ještě dva
další přibyli! A časem zjišťuji, že toto místo
má velký význam pro spoustu lidí. Mnoho
z nich vzpomíná na významnou osobnost
kněze Antonína Bratršovského, který zde
byl v osmdesátých letech farářem a na zdejší horské faře často vítal setkání křesťanské
mládeže v rámci tzv. podzemní církve. Zde
taky získal přezdívku „Padre“. V roce 1990
se pak stal děkanem farnosti Jablonec nad
Nisou, kde se stal záhy velice oblíbeným,
inspiroval založení jablonecké církevní školy, diecézního časopisu Zdislava, časopisu
Tarsicius a časopisu IN.
Náš spolek má v popisu činnosti fyzicky
opravit oba tanvaldské kostely. V první fázi
tento hornotanvaldský kvůli jeho katastrofálnímu stavu a později i kostel sv. Františka
z Assisi na Šumburku. Všechny opravy konzultuje s farností Tanvald a s vikariátním
technikem ing. Svobodou. Financování oprav
bude hlavně z této veřejné sbírky, z litoměřické diecéze, z dotačních programů, z rozpočtu
města Tanvald, případně z rozpočtu Libereckého kraje. Po vzoru smržovského spolku Michael budeme chtít i oživit kulturní prostor
kolem obou tanvaldských kostelů.
Teď bych Vám konečně ráda sdělila číslo
transparentního účtu, kam můžete posílat peníze na opravu krovu tohoto kostela
– číslo je 123-2832790227/0100. Sem můžete posílat své peníze, odesláním peněz
souhlasíte se zveřejněním jména účtu, ze
kterého prostředky přišly. Pro dárce nad
1000,-Kč máme speciální dárek – poděkování na ručním papíře z Velkých Losin.
O toto poděkování, případně o potvrzení
daru, si můžete žádat na můj email: dsebestova@tanvald.cz. Dále máme připravené 3
pokladničky:
Jedna je putovní a najdete ji u nás v zubní
ordinaci v Tanvaldě, nebo při akcích spolku.
Druhá je přišroubovaná v zádveří tohoto
kostela a třetí je přišroubovaná v zádveří
kostela sv. Františka z Assisi na Šumburku.
Všechny tři pokladničky jsou řádně označené, takže je určitě nepřehlédnete.
Samozřejmě se teď veškeré vybrané prostředky budou soustředit na opravu krovu
kostela sv. Petra a Pavla, po dokončení těchto prací přesuneme náš zájem na kostel sv.
Františka z Assisi (aby to bylo spravedlivé),
kde bude potřeba nátěr střechy.
Ptáte se na výše oprav. Jistě znáte pořekadlo “práce jako na kostele”. Takže přesnou cenu opravy krovu neznáme. Ale podle
předpokladů paní Paterové, která úzce spolupracuje s vikariátním technikem, by se
cena prací měla pohybovat kolem 350 tisíc
korun.
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Všem velice děkujeme za Vaši podporu!
Nové zájemce o členství samozřejmě vítáme!“
-red-

Vážení příznivci
Tanvaldského hudebního jara,
chceme Vás tímto článkem ubezpečit, že Tanvaldské hudební jaro žije!!!
Sami se o tom budete moci přesvědčit
koncem tohoto roku na našich webových stránkách: www.ceskekulturnislavnosti.cz
Uslyšíte koncert vynikajícího klavíristy Ivo Kahánka a žákyně tanvaldské
ZUŠ Terezy Hausové, který bude natočen v tanvaldském kině, samozřejmě
bez posluchačů. Oba interpreti Vás tímto srdečně zvou na Tanvaldské hudební
jaro 2021 a přejí Vám do nového roku
společně s festivalovým výborem THJ
a hlavním dramaturgem MgA Janem
Páleníčkem hlavně zdraví, štěstí a hodně krásné hudby!!!
Libuše Vedralová
Upozornění
Infocentrum Tanvald bude v pondělí
4. 1. 2021 z důvodu inventury zavřeno.
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Tříkrálová sbírka 2021
Tříkrálová sbírka je poselstvím lásky
a požehnáním, je přáním pokoje, štěstí,
zdraví. Ve dnech od 1. – 14. 1. 2021 koledníci
přinesou zvěst, že nikdo není sám. Ovšem
nadcházející
cí sbírka proběhne jinak, než

•
jsme zvyklí. Pandemie koronaviru před
nás postavila výzvu, jak tuto tradiční sbírku uchopit. Lednová koleda bude muset
proběhnout s omezením fyzického kontaktu, jelikož zdraví a bezpečnost našich
dárců a koledníků je prioritou. Hlavní část
sbírky se tedy přesune do online světa.
Tři králové tentokrát nezazvoní fyzicky
u Vašich dveří, ale můžete je pozvat do domovů prostřednictvím webu www.trikralovasbirka.cz. Klasické kasičky Tříkrálové
sbírky budou umístěny v zubní ordinaci MDDr. Šebestové, na Infocentru Tanvald, u pana Bartoše (budova bývalé ZUŠ)
a na faře u kostela na Šumburku. Na těchto
místech můžete nejen do kasičky přispět,
ale i získat drobné dárky od Charity ČR.
10. 1. 2021 kolem 11:00 hodin pak můžete
na Příchovicích vidět Kašpara, Melichara
i Baltazara, jak projíždí tuto oblast Jizerských hor na koních.

Základní umělecká škola Tanvald
Blíží se konec roku a s ním i bilancování. Jistě mi dáte za pravdu, že tento rok byl
opravdu velmi zvláštní.
U nás ve škole jsme se v průběhu roku
potkávali se zavíráním školy, zaváděním
distanční výuky, zvykání si na ní, vylepšováním způsobů jak distančně učit, s otevíráním školy s omezenou výukou a následně sice bez omezení, ale bez všech akcí, se
kterými je výuka v ZUŠ neodmyslitelně
spjata. A to celé na jaře a znovu na podzim
s všudypřítomnou dezinfekcí, rouškami,
sledováním neustále měnících se nařízení, hodin a hodin strávených u počítače
a telefonu a hlavně nejistotou, co bude zítra. Opravdu náročný rok.
Proto bych chtěla poděkovat všem, díky
kterým jsme tento rok ustáli – vyučujícím,
pro které je online výuka nový, daleko náročnější a v uměleckém vzdělávání velmi neobvyklý způsob jak učit děti hudbě,
tanci a výtvarnému umění. Žákům, kteří se snažili, spolupracovali a často nám
to svým přístupem velmi usnadňovali.
A v neposlední řadě rodičům, přes které
šla veškerá mnohdy zahlcující komunikace a bez jejichž pomoci by to prostě nešlo.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá (v našem okolí je
to Tanvald, Kořenov, Desná, Velké Hamry,
Plavy). Konkrétní využití získaných peněz
je zveřejněno v záměrech jednotlivých
charit na výše uvedené webové stránce.
Požehnání do všech dní nového roku
2021!
Markéta Hlubučková

Poděkování
Jménem svým i jménem redakční rady
děkuji zaměstnancům tiskárny SATO
za mnohaletou spolupráci při tvorbě
Tanvaldského zpravodaje.
Vladimíra Koďousková

•

V tuto chvíli jsme ve fázi, kdy se výuka
pomalu vrací do starých kolejí, ale stále
ještě s omezením. Vyučovat můžeme individuálně, což je typické pro hudební obor.
Kolektivní obory musely zůstat u distanční výuky, ale zavedli jsme tzv. individuální konzultace, kdy si výtvarníci, tanečníci
a sboristé mohli přijít alespoň na chvíli
zadanou práci zkontrolovat, zadat novou
apod. V této chvíli se již do školy vrací i oni,
ovšem v omezeném počtu 10 žáků ve třídě. Pro méně početné skupiny zůstává vše
stejné, ovšem v těch početnějších musí dojít k dělení, úpravě délky hodin a rozvrhu.
Zmiňovala jsem se o tom, že již skoro rok
nemůže pořádat akce, které jsou pro naši
školu tak typické. A v čase adventním, kdy
jedna akce střídá druhou, je to ještě neobvyklejší. Naše děti jsou zvyklé svým vystupováním rozdávat divákům radost, předvést, co se dokázali naučit. A proto jsme se
rozhodli, že když diváci nemohou za námi,
my půjdeme za nimi alespoň prostřednictvím obrazovky. V úterý 15. prosince se
tedy u nás ve škole bude natáčet koncert
s vánočními i nevánočními skladbami, vystupovat budou jak žáci, tak učitelé, zapojí
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se i tanečníci. A to vše samozřejmě za předepsaných hygienických pravidel a v povolených počtech.
Koncert bude v elektronické podobě putovat do domovů důchodců, do domovů
s pečovatelskou službou, nemocnic a podobně. Odkaz ke shlédnutí na youtube bude
samozřejmě i na našich stránkách a facebooku. K vidění bychom měli být i na desenské a tanvaldské kabelové televizi. A aby
výtvarný obor nezůstal stranou, chystá se
vyrobit přání, která ruku v ruce s koncertem poputují do domovů důchodců.
Jsme na sklonku roku, co tedy do nového roku popřát? Přání zdraví je ještě aktuálnější než roky předešlé, štěstí, pohodu
a pevné nervy potřebujeme také. Snad
jen – už co nejméně dalších „vln“, co nejvíce chvilek strávených se svými blízkými
a tam, kde nám je dobře a kde jsme v této
době mnohdy ani nemohli být.
Šťastnější nový rok 2021 pro všechny.
Za Základní uměleckou školu Tanvald
Petra Jedličková Šimůnková
T Ukázky prací žáků výtvarného oboru
v době distanční výuky

leden 2021

Tanvaldský zpravodaj

Rozsvícení vánočního stromu letos trochu jinak

•

I letos byl první advent ve znamení rozsvícení vánočního stromu. K tomuto účelu byl vybrán smrk ze Žďáru, který je tentokrát opravdu
nádherný. Bohužel, vzhledem k epidemiologické situaci se tento slavnostní akt musel obejít bez každoročních doprovodných akcí.
Rozsvícení bylo možné sledovat na webkameře města nebo na facebooku a instagramu.
Fota Antonín Bělonožník -red-

ZŠ Horní Tanvald – Ocenění v soutěži Romano suno
Obecně prospěšná společnost Nová
škola, která již od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců či jinak sociálně či kulturně znevýhodněných
dětí a mládeže, vyhlašuje každým rokem
literární audiovizuální a výtvarnou soutěž
Romano suno. Již tradičně se do této soutěže zapojují i žáci ZŠ v Horním Tanvaldu.
23. ročník byl v tomto roce poznamenán
jarním přerušením výuky, ale i tentokrát

jsme poslali organizaci Nová škola několik prací. K naší velké radosti se ve výtvarné kategorii blýskla třetím místem žákyně
7. ročníku Vanesa Ficuová. Bohužel se kvůli epidemiologické situaci nemohlo tentokrát konat slavnostní předávání cen, které
se obvykle odehrává v Americkém centru
v Praze. Vyhlášení oceněných odvysílala 7.
prosince ROMEATV a my jsme jej s radostí sledovali. K naší velké radosti zde mezi

•

vítězi zaznělo jméno i žákyně Zdeňky
Horváthové, jejíž literární text do soutěže
poslal za neziskovou organizaci Romany
art workshop Patrik Kotlár. Oběma dívkám
gratulujeme.
Pokud se budete chtít na slavnostní vyhlášení vítězů podívat, najdete jej
na stránkách romea.cz.
Mgr. Ivana Horčičková, třídní učitelka

Kriminalitu zastavit nedokážeme. Pomáhat jejím obětem však umíme již 29 let.
Bílý kruh bezpečí (BKB) poskytuje odbornou a bezplatnou pomoc obětem kriminality v ČR bez rozdílu věku, pohlaví
a druhu trestného činu. Pomoc obětem
trestných činů v Libereckém kraji zajišťuje pobočka BKB v Liberci. Bezplatně poskytuje odborné psychosociální
poradenství a právní informace. Tato
diskrétní a nestranná služba je určena
obětem trestných činů včetně pozůstalých po obětech. Pro oběti závažných násilných trestných činů a traumatizované
oběti má BKB k dispozici případové manažery, kteří se těmto lidem věnují individuálně, mohou za nimi vyjet například
do nemocnice, doprovodit je na policii
nebo k soudu, a také zkušené psychoterapeutky.

NONSTOP LINKA: 116 006
Klíčová sociální pracovnice (případová
manažerka) Bc. Blanka Ráčková
Pondělí
8:00 – 16:30
Úterý
8:00 – 14:30
Středa
8:00 – 14:30
Čtvrtek
8:00 – 16:30
Pátek
8:00 – 12:00
Bezplatná poradna je otevřena:
Pondělí 17 – 19 hodin (bez objednání, vždy
přítomni právník a psycholog)
19 – 20 hodin (pouze pro objednané)
Čtvrtek 17 – 20 hodin (pouze pro objednané)
Zodpovědné osoby:
Jednatelka – Mgr. Eva Jandová
Více informací naleznete na www.bkb.cz
V nabídce infocentra knižní novinky!
Nově nabízíme Příběhy skalních vyhlídek
Jizerských hor a Zvířátka v říši víly Izeríny.
Máme i aktualizované druhé vydání knihy
Připomínky zašlých časů – pomníčky Jizerských hor.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Bílý kruh bezpečí
Palachova 504/7, 460 01 Liberec
Tel.: +420 485 150 707
Mobil: +420 605 952 852
Email: bkb.liberec@bkb.cz
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Distanční výuka z pohledu druhostupňáků na Masaryčce
Distanční výuka přináší své výhody i nevýhody. Mnohem více podporuje samostatnost našich žáků a jejich sebehodnocení. Již během listopadové on-line výuky
dostali naši žáci za úkol dokončit nedopsané věty a vyjádřit tak vlastní postoj k distanční výuce a vlastním pokrokům.
Distanční výuku jsme nezažili prvně. Již
na jaře jsme se potýkali s technikou a učili
jsme se pracovat s platformou Microsoft
Teams. Tento zácvik se nám vyplatil. Teď
už jsme věděli, do čeho jdeme (dokonce fungují on-line i žáci, kteří v minulém
školním roce pracovali off-line). Postupně zdokonalujeme naši práci s technikou,
třeba jako Filip Kuběnka: „Naučil jsem se
lépe pracovat s počítačem. Protože jsem
to na začátku uměl mnohem méně, tak to
beru jako úspěch.“
Naučili jsme se rozvrhnout čas na školu a na zábavu. To potvrzuje třeba Adéla
Vavřínová: „Překvapilo mě, že když jsem
byla v první karanténě, tak mi učení vůbec
nešlo a nic jsem nestíhala, a teď už vím co
a jak, tak mi to vše jde lépe. Naučila jsem se
dělat více času na školu a na učení, takže se
teď více věnuju škole. A za to jsem na sebe
pyšná.“ Její slova potvrzuje také Kristýna
Marková: „Pochopila jsem, jak si nastavit
rozvrh tak, abych měla čas navíc. Došlo mi,

že to že jsem doma neznamená, že budu
blbá, když se budu chtít učit.“ Také jsme
zjistili, že když nás neomezuje pevně dané
zvonění a některým úkolům věnujeme
více času, můžeme si zlepšit naše známky.
„Zjistila jsem, že když se učím doma, tak mi
to jde, mám na to víc času. Pochopila jsem,
že vše je k něčemu dobré a ráda dělám
úkoly,“ napsala ve svém sebehodnocení
Denisa Purtiková.
Během distanční výuky využíváme ke komunikaci videohovory, chat či telefony. A to
naši žáci oceňují a možná jsou tím někdy
hodně překvapeni, jako třeba Viktorie Krištofová: „Překvapilo mě, že si s učitelkami
můžu psát na chatu stejně jako na FB.“
Distanční výuka nám navíc umožnila najít způsoby učení, které nám nejvíce
vyhovují. Někteří z nás potřebují absolutní klid a vadí jim ruch od sourozenců. Ale
třeba pro Alenu Hotovcovou je pozitivním
stimulem hudba: „Zjistila jsem, že za poslechu hudby jsem klidnější a lépe se soustředím na čtení a úkoly.“
V letošním školním roce jsme rozšířili
výuku on-line hodin. Probíhají v hlavních
předmětech (český jazyk, matematika
a cizí jazyky), ale také v naukových předmětech. Tento fakt žáci oceňují. „Líbí se
mi, že máme alespoň on-line hodiny. Uči-

Návrat do lavic na Masaryčce

vo máme alespoň nějak vysvětleno a není
jen na papíře. Pořád nerozumím určitým
tématům v některých předmětech, ale
myslím si, že se to vstřebá a určitě to budeme opakovat a procvičovat,“ napsala
Blanka Křížková. Její slova doplnil Jakub
Kočí: „Zjistil jsem, že mi tohle období domácí výuky vyhovuje víc než na jaře, tím
že máme video hodiny, tak máme i méně
úkolů a lépe se vše zvládá.“
Ale stále se všichni těšíme, že usedneme
do lavic a namísto počítače, tabletu či chytrého telefonu navážeme osobní kontakt,
který nelze nahradit technikou, byť by byla
sebelepší. „Zjistila jsem, že distanční výuka
mi vůbec nejde. Došlo mi, že ve škole je to
prostě lepší,“ napsala Amália Horváthová.
Podobně se k výuce staví Nikola Puĺová:
„Pochopila jsem, že mě to baví víc ve škole.
Pochopila jsem, že když se učím doma, tak
mi to nejde a nebaví mě to.“
Všichni pohlížíme na distanční výuku
rozdílně, ale snažíme se vidět sklenici poloplnou. Uplynulé týdny nás naučily mnoho nového. A jak říká Karel Kučera: „Naučil
jsem se pracovat samostatně, pochopil
jsem, že je to o hodně těžší, než jsem si
myslel, překvapilo mě, že jsem udělal tolik
úkolů, a došlo mi, že nejsem tak blbej, jak
jsem si myslel.“
Monika Šrýtrová

•

Konečně jsme se dočkali, usedli jsme do lavic a dlouhou distanční výuku doplnila také
praxe ve třídách. Šumburští páťáci se po příchodu do lavic zamýšleli nad klady a zápory
distanční výuky.
Co nám vyhovovalo: „Nemusel jsem tak
brzy vstávat. Nemohl jsem zapomenout
pracovní sešity a učebnice. Brácha vařil
lépe než Scolarest.“ „Mohl jsem se o přestávce mezi hodinami vyspat. Také jsem
nemusel tahat těžkou tašku do školy. Domácí židle byla měkká a hebká.“ „Nikdo
nepoznal, že v hodině hraju počítačovou
hru.“ „Online výuka pro mě byla docela velká změna. Během videokonferencí
se mi líbilo, že když někdo mluvil, ostatní
měli vypnuté mikrofony a nerušili. Nikdo

•

Po dlouhé teorii při distanční výuce konečně
praxe i ve 3.A.

nemohl opisovat. Když jsme se hlásili pomocí ikonky „ručička“, paní učitelka nás
lépe viděla. Online výuka mě naučila více
se spolehnout na sebe, být samostatnější
a zodpovědnější za svoji práci.“
Co už bylo horší: „Musel jsem si sám rozvrhnout úkoly, proto jsem někdy končil až
odpoledne.“ „Někdy se stalo, že jsem zapomněl něco odevzdat, někdy mě zlobila
technika, vysílání se sekalo, nefungoval
mikrofon. Někdy jsem něco nepochopil.“
„Byla mi zima, jak jsem dlouho seděl. Rušili mě sourozenci.“ „Musela jsem dlouho
sedět u počítače nebo mobilu. Neměla
jsem kolem sebe svoji fajn třídu.“
Milena Šostková

Juniorská univerzita očima studentek septimy tanvaldského gymnázia
Univerzita Karlova každoročně organizuje program Juniorská univerzita Karlova
(JUK) simulující studium na vysoké škole.
Tento bývá realizován vždy od září do prosince a uchazeči o vysokoškolské studium
si jeho prostřednictvím mohou vyzkoušet,
jaké to je být vysokoškolským studentem
a načerpat nejednu cennou zkušenost pro
další vzdělávání. Letos této možnosti využila
i skupina pěti děvčat z ročníku septima. Dívky se v letošním ročníku z důvodů vládních
nařízení fyzicky nepodívaly do prostor univerzity, ale využily e-learningovou podobu
(e-JUK). Hodnocení a postřehy za všechna zúčastněná děvčata shrnula Dominika
Blažková, studentka ročníku septima:

„Program letošního 6. ročníku Juniorské univerzity byl velmi bohatý. Studenti
si mohli vybrat ze 4 zaměření – lékařského, společenskovědního, přírodovědného
a humanitního. Bylo možné si vybrat i více
zaměření najednou, protože časy se nepřekrývaly. V každém ze zaměření bylo celkem
5 přednášek a přednášely zde jednotlivé
fakulty zaměřené na daný obor. Vzhledem
k dnešní situaci se přednášky uskutečnily
online a lze si je pustit ze záznamu. Garanty
projektu jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropská unie.
Na každé přednášce byla představena fakulta a obor, o přednášce se rozebírala předem zvolená témata a na konci byla diskuze.
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Využily jsme příležitosti a chtěly jsme se
více dozvědět o jednotlivých oborech a získat větší rozhled, vyzkoušet si být v kůži
studenta na vysoké škole, podívat se, jak
vypadají přednášky. I když on-line způsob
přednášek nebyl úplně vyhovující, organizátoři se hodně vynasnažili, aby nám
umožnili účastnit se. Jsme tedy hodně spokojené a celý koncept se nám velmi líbil,
rozhodně doporučujeme a doufáme, že se
dočkáme i 7. ročníku JUK.“
Jak patrno, pro aktivně orientované studenty a studentky i toto může být jedna
z cest, jak si v procesu výběru dalšího vzdělávání upřesňovat a ujasňovat vlastní priority ze stran vysokoškolského studia. IN

leden 2021
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne 11. 11. 2020
■ RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-124009792/VB/2 mezi městem Tanvald
a firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly.
■ RM schvaluje:
1/ 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-12-4020091,
týkající se stavby zařízení distribuční soustavy – umístění jednosloupové betonové
transformační stanice na části pozemkové
parcely č. 815/1 v katastrálním území Tanvald;
2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-4020091 městem Tanvald
a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Teplická
874/8, Děčín IV – Podmokly.
■ RM souhlasí s umístěním dočasné
stavby vrchního vedení – podpěrného
bodu umístěného na pozemkové parcele
č. 1304/1 v k.ú. Šumburk nad Desnou, kte-

rá je ve vlastnictví města, dle požadavku
společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín.
■ RM schvaluje předání dlouhodobého majetku v celkové hodnotě 779.229 Kč
pořízeného městem Tanvald v souvislosti
s akcí „Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“ k hospodaření Základní škole
Tanvald, Sportovní 576, příspěvkové organizaci dle přílohy.
■ RM rozhodla v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění
schválit příspěvkové organizaci Základní
škola Tanvald, Sportovní 576 použití fondu
investic takto: ve výši do 90.000 Kč na pořízení dlouhodobého investičního majetku do školní restaurace Scolarest.
■ RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 66/2020:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na krytí výdajů spojených s harmonizací
ZSJ – SLDB 2021: 7.930 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ: + 7.930 Kč

■ RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 67/2020 spočívající v uvolnění prostředků na zajištění opatření nouzového stavu:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA:
+ 80.000 Kč
Rozpočtová rezerva: – 80.000 Kč
■ RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 68/2020 spočívající v uvolnění prostředků na dokrytí výdajů na odlehčovací
a jiné sociální služby vzniklých zejména
vlivem nouzového stavu:
BĚŽNÉ Výdaje
ODDĚLENÍ SOC PRÁCE A SOC. SLUŽEB:
+ 127.409 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA: – 127.409 Kč
■ RM rozhodla v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola Tanvald, U Školky 579 použití
fondu investic takto: ve výši do 136.000 Kč
na úpravu zahrady v MŠ Radniční a čištění
koberců a polymeraci podlah.
Upraveno podle obecného nařízení
o ochraně osobních údajů.

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne 25. 11. 2020
■ RM vydává záměr:
1/ na prodej části pozemkové parcely č.
659/10 (trvalý travní porost) o výměře cca
1700 m2 v katastrálním území Šumburk
nad Desnou panu Š. za účelem rozšíření
zázemí u rodinného domu č.p. 356, Sladká
Díra, Tanvald, část Šumburk nad Desnou.
2/ na prodej části pozemkové parcely č.
659/10 (trvalý travní porost) o výměře cca
1258 m2 v katastrálním území Šumburk
nad Desnou manželům S. za účelem rozšíření zázemí u rodinného domu č.p. 385,
Sladká Díra, Tanvald, část Šumburk nad
Desnou.
■ RM vydává záměr na pronájem částí
pozemkové parcely č. 167/1 (ostatní plocha)
v katastrálním území Tanvald na dobu určitou od 01.01.2021 do 31.12.2021 panu Petru Borovskému, IČ 49883011, Haratice 141,
Plavy následovně:
1/ části o výměře 51 m2 za účelem umístění stavby prodejního stánku;
2/ části o výměře 34 m2 za účelem umístění stavby stánku pro skladování ovoce
a zeleniny.
■ RM rozhodla nevstoupit do partnerství s Romany art Workshop z. s. při realizaci připravovaného projektu „ROMSKÉ
PLATFORMY NA JABLONECKU A FRÝDLANTSKU DŽAS DUREDER! / JEDEME
DÁL!
■ RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 69/2020:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na výdaje jednotek SDH: 10.200 Kč
BĚŽNÉ Výdaje
ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA: +
10.200 Kč
■ RM rozhodla schválit:

1. projekt „Oprava místní komunikace ul.
Palackého – Tanvald“ a podání žádosti
o dotaci z národního programu – Podpora
obcí s 3001 – 10000 obyvateli Ministerstva
pro místní rozvoj ČR pro rok 2021 – dotační titul 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací;
2. smlouvu příkazní mezi městem Tanvald
a Ing. Luďkem Suchomelem, MBA, Sportovní 78, 468 51 Smržovka dle předloženého návrhu;
3. zpracování projektové dokumentace
„Oprava místní komunikace ul. Palackého
– Tanvald“
4. rozpočtové opatření finančních prostředků na zpracování PD a dotačního managementu č. 70/2020:
BĚŽNÉ Výdaje
Odbor rozvoje a komunálních věcí: +
96.990 Kč
Rozpočtová rezerva: – 96.990 Kč
■ RM schvaluje vyplacení odměn ředitelkám škol a školských zařízení za II. pololetí 2020 ve výplatním období za měsíc
listopad 2020 dle přílohy.
■ RM vzhledem k současné epidemiologické situaci nesouhlasí s pořádáním
vánočních trhů na centrálním parkovišti
v prosinci 2020.
■ RM v souladu s Čl. VI, bod B 1) písmn.
b) zřizovací listiny souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 8.000 Kč příspěvkovou organizací Základní škola Tanvald,
Sportovní 576.
■ RM souhlasí s pokácením 1 ks javoru
nacházejícího v krajnici místní komunikace v ulici Popelnická, na pozemkové
parcele č. 2599/1 v katastrálním území
Šumburk nad Desnou, dle předloženého
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návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo
bude použito pro potřeby města nebo prodáno dle platného ceníku.
■ RM schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 16. 12. 2020 s tím,
že může být dle potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti rady města
3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města
4. Informace o činnosti společností s majetkovou účastí města
5. Návrh rozpočtu města na rok 2021
6. Majetkoprávní záležitosti
7. Doplnění Strategického plánu rozvoje
města 2016 – 2026
8. Návrh na vydání Změny č. 3 Územního
plánu Tanvald
9. Schválení mimořádných odměn členům zastupitelstva města dle § 76 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích
10. Delegování zástupců města na valné
hromady obchodních společností s majetkovou účastí města konané v roce 2021
11. Náměty, připomínky, diskuze
12. Závěr
Upraveno podle obecného nařízení
o ochraně osobních údajů.
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Senior klub Tanvald

V lednu 2021 oslaví životní jubileum
Olga Krejčová
Hana Menčíková
Olga Froschová
Karel Balatka
Eva Bartelová
Pavel Šebek

Josef Truhlář
Krystyna Kopalová
Miluše Chlupáčová
Vasil Stankoci
Bartolomej Dunka
Marta Jeřábková

Šumburk n. D. a Senior
klub II. Tanvald – Výšina

Lubomír
ír Matura
Záviš Blažek
l ž k
Jirka Suder
Vladimír Michl

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

Otevřený dopis
Vážení radní, vážení spoluobčané,
rozhodl jsem se napsat Vám otevřený dopis. Důvodem k tomu je zrušení akce s 65letou tradicí v našem městě, kterou je Tanvaldské hudební jaro.
Všichni víme, jak těžká je tato doba poznamenaná koronavirem pro většinu z nás. Ale
snad právě proto bychom měli dělat všechno pro to, aby dopady této krize na nás byly
co nejmenší. Je spousta příkladů z našeho
veřejného života, že to jde. Skoro všechny
kulturní podniky jsou prezentovány online
a je nějakým způsobem postaráno o jejich
financování. Není to „to pravé ořechové“, ale
jednak nepříjdeme úplně o krásný kulturní zážitek a jednak se postaráme o to, aby
všichni zapojení umělci měli alespoň trochu z čeho žít.
O to více mne překvapila reakce rady města zrušit letošní ročník Tanvaldského hudebního jara přesto, že jeho hlavním organizátorem a dramaturgem panem Janem
Páleníčkem ze Smetanova tria byla nabídnuta finanční úhrada online koncertů, které
by byly umístěny na web Městského úřadu
Tanvald, z prostředků „Českých kulturních
slavností“.
Myslím si, že takto by se kulturní lidé chovat neměli, a radě města to rozhodně nepřispívá ke kladnému hodnocení její práce. Šlo
snad jen o to, že by někteří lidé měli o trochu
víc práce nad svůj obvyklý rámec. A nemají ho snad lékaři, sestřičky, hasiči, policie
a vojáci, kteří s tou zákeřnou potvorou musí
bojovat dnes a denně? Mají určitě několikanásobně víc!

Do nového roku přejeme pevné zdraví a dostatek optimismu!

•
Navíc: Odmítli jsme nabízenou ruku lidí,
kteří obětují celý život pro to, aby náš národ
zůstal věren pojmu „Co Čech, to muzikant“,
aby lidé, kteří o dobrou hudbu mají zájem,
a těch je jen z našeho města 200 – 300
na každém koncertě, měli možnost poslechnout si jedny z nejlepších koncertních mistrů, které naše vlast prezentuje po celém
světě. Myslíte, že až tato krize pomine a v celém světě bude hlad po koncertních vystoupeních, že si třeba takový mistr, jako je pan
Ivo Kahánek, bude mít chuť udělat čas
na vystoupení v Tanvaldě, když se o něho
budou prát přední koncertní sály v Evropě
i ve světě? Bylo by to s podivem! A my ho dokážeme jenom kvůli svému pohodlí odmítnout!! A to byl ochoten koncertovat spolu
s tanvaldskou rodačkou Terezou Hausovou.
Každý, kdo ji zná, by se určitě rád podíval!!
Celá věc má ještě jeden aspekt: Mnoho lidí, kteří sedí doma a jsou pohodlní jít
na koncert, by si třeba zabrousili na ty naše
webovky a ten koncert by si pustili. Technicky jsme na to vybaveni skoro všichni.
A nemusím zdůrazňovat, že tady by šlo především o mladé lidi, kterým by se otevřely
obzory, zaujalo by je to, a třeba by se z nich
stali pravidelní návštěvníci příštích ročníků
THJ! Vždyť jak jinak se k této muzice dostal
kterýkoli jiný z jejích posluchačů!
Z toho všeho plyne, že asi nemáme tu
správnou a moudře uvažující radu města.
A proto apeluji na Vás, na všechny, i když
volby jsou ještě daleko – kroužkujte!! Nevolte stranu, volte lidi, ty správné, rozvážné
a obětavé, kteří jsou ochotni pro naše město

Odpověď na otevřený dopis
Vážený pane Tischere,
hluboce si vážíme Vaší dlouholeté materiální i duchovní podpory kulturního i společenského života v Tanvaldě. Letošní rok
je z hlediska tohoto života v našem městě
i celé společnosti poněkud neobvyklý. Okolnosti nám neumožňují fungovat a konat
tak, jak jsme byli my všichni zvyklí. Ne jinak
tomu bylo a je ve vztahu k festivalu Tanvaldské hudební jaro, jehož dlouholetým organizátorem a donátorem jste a za což Vám
náleží náš obdiv a upřímný dík.

S politováním oznamujeme, že vzhledem k tomu, že stále není jasné, jak se
bude situace vyvíjet, nejsou zatím plánované žádné akce pro seniory. Věříme, že se situace brzy uklidní a znovu
se budeme moci setkávat.

něco udělat. Nenechte si podsouvat žádné
argumenty, jako například že v Tanvaldě
bude zemětřesení a mlhy, když necháme
zbudovat geotermální elektrárnu, než zvednete ruku k jejímu zatracení. Mohli jsme mít
teplo za polovinu a možná ještě krásné termální lázně, jako mají naši polští sousedé
nedaleko Jelení Góry. Naše staré prvohorní
Krkonoše, nebo Jizerské hory už se nedají tou trochou vody, kterou bychom pustili
do jejich podpalubí, otřást. To Vám řekne každý hydrogeolog. A mlhy – jediná země, kde
nejsou mlhy, je Island, jen díky geotermální
energii. Mlhy totiž vznikají právě na jemných
částečkách sazí, které vznikají spalováním
uhlovodíků v klasických teplárnách. Nedávná situace se vznikem umělého sněhu
na Litvínovsku to nádherně dokreslila.
Važte proto, pro koho v příštích volbách
zvednete ruku. A hlavně ji nezvedejte pro ty,
kteří si Vás chtějí koupit penězi, které naše
děti budou krvavě splácet včetně úroků. Věřím pevně, že Vaše volba bude taková, že si
takovou ostudu, jako s letošním THJ už neutrhneme a budeme mít vládu i prezidenta,
které nebudeme našim sousedům na Slovensku závidět.
Chtěl bych jen předeslat, že to, jak k rozhodnutí o THJ došlo, nebylo věcí ani našeho
starosty, ani paní místostarostky, ale většiny zbytku rady města.
Ing Petr Tischer
Raisova 212, TANVALD
člen organizačního výboru THJ
a jeho dlouholetý sponzor

•

Věřte, že rozhodnutí o zrušení letošního ročníku THJ se nerodilo lehce a členové
rady města při svém rozhodování vycházeli
z celé řady objektivních skutečností, které
v daný moment měli k dispozici.
V žádném případě se nejedná o zrušení
akce s 64letou tradicí, nýbrž o zrušení jednoho, letošního, ročníku z naprosto nečekaných a závažných důvodů. (Z obdobných důvodů byl zrušen i 52. ročník festivalu HAF).
V době našeho rozhodování (26. 10. 2020)
a dané epidemiologické situaci nebylo možné
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v našem kině koncertování, byť bez přítomnosti diváků a pouze formou streamu, umožnit.
Pevně věříme, že v letech příštích, kdy
bude možné využít vyvíjená očkovací séra
proti covidu a tím pomine nebezpečí infekce
ve velkém kolektivu, se pořádání koncertů
Tanvaldského hudebního jara i jiných akcí
jistě obnoví. Stejně tak pevně věříme, že při
jejich pořádání se budeme moci i nadále tzv.
opřít o Vaše zkušenosti a nezištnou pomoc.
S úctou a přáním šťastného nového roku
Vám i Vašim nejbližším
A. Bělonožník.

leden 2021
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Středisko volného času Tanvald v novém roce 2021
Kroužky, akce, volnočasový klub
Přestože do běžného provozu máme
stále daleko, obnovili jsme od 7. 12. 2020
činnost všech kroužků, u kterých jsme
byli schopni zajistit předepsaná opatření,
a odpolední Klub volného času pro školáky. Zatím nefungují pouze dvě skupinky
tancování a kroužek zumby. Doufáme, že
až budete tyto řádky číst, bude situace ještě příznivější, nikoliv naopak.
Kvůli vládním opatřením se bohužel nemohly uskutečnit plánované akce pro veřejnost, které jsme slibovali (Halloweenské
řádění v parku, Se světýlky za strašidýlky,
Tiffany technika a keramika pro dospělé
a děti, Dárkování…), což je nám moc líto.
Ale nezoufejte, něco jsme vymysleli!) Jen
co se koronavirová situace uklidní a bude
možnost pořádat hromadné akce.
V tuto chvíli plánujeme tradiční setkání táborníků, které by se mělo uskutečnit
na konci ledna. Těšíme se, že se sejdeme s účastníky letošního letního tábora
ve Sloupu v Čechách, připomeneme si
spoustu prima zážitků, rozdáme CD s fotkami a hlavně se dáme do plánování tábora příštího.
V lednu také tradičně organizujeme karneval ve sportovní hale. I v tomto případě
věříme, že se situace bude vyvíjet příznivě
a děti si budou moci skotačení v maskách
užít. Budeme informovat…
V prvním měsíci roku 2021 by se také
měly konat zimní závody Poháru běžce
Tanvaldu (běžky, sjezdovky). Opět záleží na aktuální covidové situaci a vládních
opatřeních.

na cestě k dalším a dalším dobrým duším.
Představili jsme vám ho v minulém čísle zpravodajů, vyšel v Mladé frontě Dnes,
Jabloneckém Deníku, na nasejablonecko.
cz. Koluje po Facebook, k vidění by měl
být třeba i na obrazovce recepce tanvaldské služebny policie. V jednání jsou i další
média. Přehrát si ho můžete na našem FB
profilu nebo kanálu youtube.com. Děkujeme všem, kteří animáčku na jeho cestě
pomáhají.
Dárky pro „první linii“
Mikuláš ve školkách
Jsme rádi, že i v současné situaci od nás
mohla vyrazit tradiční „mikulášská delegace“ do školek v Šumburku a Radniční
ulici. Letošní „orouškovaný“ andílek byl
sice o poznání tajemnější než obvykle,
ale na nadšení dětí z mikulášské nadílky to rozhodně neubralo. Čertovský pytel
na zlobidla zůstal prázdný, takže všechno
dobře dopadlo.

Kromě animovaného videa jsme se
rozhodli poděkovat lidem z „první linie“
i prostřednictvím drobných dárků. Našili
a vytvořili jsme jich na 350. Nyní je dokončujeme. Snad potěší…
Výstava keramiky v Horním Tanvaldu

Animáček Děkujeme! na cestě k dalším
adresátům

Animáček – Markéta Koldovská

Jak se tvořil animáček Děkujeme!
Máme radost, že animáček Děkujeme!,
který jsme spolu s dětmi (na dálku) vytvořili pro všechny, bez kterých bychom koronavirovou krizi jen těžko zvládli, je stále

V rámci Adventu v Kostele sv. Petra
a Pavla v Horním Tanvaldě je k vidění výstavka keramiky, kterou vytvořily děti
z našich výtvarných kroužků. Výstavkou je
možné se potěšit do Tří králů. Přístupná je
v rámci akcí pořádaných u příležitosti zmiňovaného Adventu, jenž organizuje spolek
Zachraňme tanvaldské kostely, Římskokatolická farnost Tanvald a město Tanvald.
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Hra na lesní výpravy
Během týdnů, kdy do SVČ měly děti
vstup zapovězen, jsme se snažili zprostředkovávat jim zábavu alespoň na dálku – prostřednictvím našeho webu a sociálních sítí, kam jsme vkládali různé tipy
na tvořivé a zábavné aktivity. Přestože
kluci a holky (i rodiče) měli plné ruce práce s domácí výukou, občas někomu přišly
naše tipy vhod, což nás těší.
Jedním z takových počinů bylo i vytvoření hry Lesní hraní – edukativních kartiček
o lesních zvířatech a kartiček s náměty
na zábavné hry v lese, které se s těmito
zvířaty pojí. Původní verzi hry jsme nabídli na našich profilech na sociálních sítích a webu, kde si ji mohl stáhnout každý,
kdo si chtěl zpestřit výlet nebo procházku
do lesa. Využila toho například i paní učitelka ze Speciální MŠ, ZŠ a PrŠ Znojmo,
která karty rozvěsila po lese v moravském
Gránickém údolí nejen pro své žáky, ale
i ostatní návštěvníky lesa, což nám udělalo
radost. A protože je o hru zájem, rozhodli jsme se vytvořit rozšířenou verzi, karty
vytisknout a zalaminovat a nabídnout ji
v látkovém sáčku k zakoupení třeba jako
dárek. Až bude hra k mání, dáme vědět.
Tak ať jste v roce 2021 šťastní a zdraví, ať
vás život baví! Stejně jako děti naše nová
hra.
Za SVČ Tanvald Alena Bartovská

Tanvaldský zpravodaj
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Městská kulturní kancelář Tanvald

•

Kulturní akce v lednu 2021:
Cestopisná přednáška Radky Tkáčikové: Namibie
Po 11. 1. 2021 /// od 19 hodin /// Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald
Vstupné: 50 Kč, pro majitele Senior pasu 30 Kč.
Kulturní akce se uskuteční pouze v případě, když to epidemiologická situace dovolí.
Sledujte na webu města www.tanvald.cz
Namibie – barevná pouštní krajina s největšími dunami na světě, národní parky
s množstvím zvěře, druhý největší kaňon
světa Fish River, nejstarší květiny na světě,
ohromné baobaby a skalní města. Atlantský oceán a kolonie lachtanů a tučňáků.
Opuštěné diamantové doly. Vše umocněno etnickou pestrostí – původní etnika
Himbů a Hererů a jejich zvláštnosti. Země
která nadchne a překvapí.
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Městská knihovna Tanvald

•

Chtěli bychom poděkovat našim čtenářům, kteří přinesli svá dílka na výstavu „Co
mě baví“. Návštěvníci výstavy mohli mimo
jiné obdivovat adventní věnce v stylu
patchwok paní Květy Zelenkové a šité věci
paní Jany Pecháčkové. Výstava svou atmosférou zpříjemnila předvánoční čas.
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V období adventu si u nás tradičně návštěvníci knihovny mohli prohlédnout
a zakoupit výrobky, drobné dárečky, chráněných dílen našeho kraje. Tentokrát to
byly Dolmen z. ú. a Hospic sv. Zdislavy.
Všichni příchozí si tak z těchto výstav odnášeli nejen drobnosti, ale i hřejivý pocit,
že podpořili dobrou věc. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii na našich
internetových stránkách https://www.tanvald.cz/kulturaasport/mestskaknihovnatanvald/fotogalerie.html
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Výrobky Jany Pecháčkové (vlevo), adventní věnce Květy Zelenkové (nahoře) a anděl
z chráněné dílny.
Literatura současných českých autorů
– výstava knih z našeho fondu ve vstupní
části knihovny ve vstupní části knihovny
Valentyna Scheibe

leden 2021

Tanvaldský zpravodaj

Lednové dění v RC Maják Tanvald

•

Programovou nabídku najdete na
www.centrumajak.cz,
FB: Rodinné centrum Maják, Tanvald
V prosinci jsme se zase pomaličku začali přibližovat normálnímu fungování
centra a s omezeními jsme mohli podniknout alespoň pár akcí. Například mikulášská nadílka proběhla v altánu na zahradě
a rodiny se musely přihlásit na určitý čas,
aby nedošlo k setkání většího počtu lidí.
Byla to pro všechny zajímavá a příjemná
změna, ohlasy jsou vesměs velmi kladné.
Zrovna tak výroba adventních věnců se
konala na etapy v průběhu celého dne. Pro
omezený počet účastníků jsme už mohli
realizovat přednášku. Jak to bude v lednu,
v době uzávěrky zpravodaje zatím nevíme.
Aktuality proto sledujte na webu a naší fb
stránce.
Všechny akce proběhnou (nebo neproběhnou) v souladu s aktuálně platnými
mimořádnými opatřeními v souvislosti
s epidemií koronaviru. Na všechny akce
je potřeba se předem přihlásit z důvodu
omezené kapacity. Pozor, na různé akce
jsou různá telefonní čísla.
Na leden plánujeme:
Karneval pro nejmenší
Vycházku do přírody s Libuškou
Pokud nenastanou žádná zásadní omezení, budeme dodržovat tento
PRAVIDELNÝ PROGRAM V CENTRU:
Pondělí:
9:00 – 12:00 Svépomocná skupina
Odpolední setkávání rodin.
Úterý:
9:00 – 12:00 program pro rodiče s dětmi
zaměřený na rozvoj řeči (písničky, říkadla,
rytmizace), podpora sociálních vztahů,
sdílení problémů, výměna zkušeností
15:00 – 18:00 tematické jednorázové nepravidelné akce
12:00 – 18:00 předškolní příprava, trénink
dle D. B. ELKONINA a logopedická cvičení
s Mgr. Hýskovou, tel.: 607 776 314
Středa:
9:00 – 12:00 Hravá a tvořivá dopoledne
pro předškoláky (bez rodičů) – informace
na čísle: 607 916 131
17:00 – 18:30 jóga s Majdou v prostorách
MDC Maják, nutné objednat se na tel.
603 304 550
19:00 – 20:00 zdravotní cvičení pro ženy
s Rozárkou v prostorách MDC Maják
Čtvrtek:
9:00 – 12:00 program pro rodiče s dětmi
zaměřený na ekologickou výchovu, dílna,
zdravotní cvičení
15:00 – 18:00 tematické jednorázové nepravidelné akce
12:00 – 18:00 předškolní příprava, trénink
dle D. B. ELKONINA, logopedická cvičení
s Mgr. Hýskovou, tel.: 607 776 314
Každý první čtvrtek v měsíci, 15:00 – 16-00
Senior klub s programem

Jsme rádi, že nakonec i letos, s dodržováním vládních nařízení u nás postupně mohla vzniknout spousta krásných adventních věnců. Těšíme se na další setkání při akcích, které pro vás
v RC Maják připravujeme!
Pátek:
9:00 – 12:00 Baby Club – setkávání maminek a jejich miminek, prostor pro vzájemné naslouchání, sdílení, výměnu zkušeností. Děti mají možnost vyzkoušet si
dorozumívání s ostatními dětmi při různých hrách a mají také příležitosti je pozorovat a inspirovat se. Jedná se o přirozené
setkávání a seznamování se s jinými než
rodinnými podmínkami.
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.

Péče o pěstounské rodiny v MDC 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 9:00 – 11:00 hod: Mgr. Libuše Rydvalová,
tel. 774 825 085
Sbírka MAJÁK pro Marušku Votrubovou
pokračuje.
Pokladnička je nyní umístěna v prodejně
HG Market (dříve Maja), Krkonošská 363,
nebo můžete přispět na transparentní účet
286015899/0300. Za jakýkoliv příspěvek
srdečně děkujeme. Pro potvrzení o daru
při větším obnosu nás kontaktujte na
info@centrumajak.cz.

Krmte kachny s rozumem!
Všichni to známe – ne všechno, co nám
chutná, nám i prospívá. A tak je to i u ptáků. Stále častěji vidíme, jak na mostě před
přejezdem stojí rodinka a hází kachnám
nejrůznější „laskominy“. Nejčastěji housky, ale i sušenky, a dokonce i bonbóny. Nabízené dobroty kachnám sice chutnají, ale
i s dobrým úmyslem přinesené potraviny
můžou ve velkém množství vodním ptákům uškodit. Pro ptáky pečivo představuje snadný zdroj energie. Chybí v něm však
důležité vitamíny, minerály a stopové prvky potřebné pro jejich zdravý růst a fungování.
Zvlášť nevhodné je přikrmování pečivem během hnízdní sezóny. Nedostatek
potřebných živin v potravě způsobuje nesprávný vývin kostí a kloubů mladých ptáků a jejich následné deformace. Ty můžou
mít za následek neschopnost létat. Takový
pták mnohokrát není schopen pro sebe
zabezpečit dostatek potravy a často se stává i snadnou kořistí predátorů.
Zásady pro přikrmování vodních ptáků:
Přikrmujeme jenom v zimním období,
zejména během silných mrazů. Nabízíme
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základní potraviny v přírodním stavu (neochucené). Pokud vidíme, že se ve vodě
nebo jejím okolí vyskytuje větší množství
krmiva, nepřihazujeme další. Přinesené potraviny způsobují velký nárůst živin
ve vodě, co má za následek její znečištění
a podporuje nadměrné množení mikroorganizmů, které můžou působit i toxicky
(plísně, botulismus).
-red-

Tanvaldský zpravodaj
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Podzimní orienťák v Tanvaldu
Orientační běh měl v Tanvaldu své místo i na podzim. Bohužel kvůli pandemii byl
zrušen mezinárodní závod Euromeeting,
který měl proběhnout 30. října 2020 v areálu autokempu Tanvaldský Špičák. Před
zavřením škol ve středu 16. září byl ale
zorganizován Den s orientačním během
na multifunkčním sportovním hřišti u ZŠ
Tanvald – Sportovní. Program se skládal ze
čtyř části:
9:00 – 13:00 program pro ZŠ
(seznámení s OB, labyrint, trať po jednotlivce i dvojice)
14:00 – 17:00 trať pro veřejnost (seznámení
s OB, labyrint, trať po jednotlivce i dvojice)
15:00 Olympijský běh – tratě pro dětské
kategorie
18:00 – 19:00 Olympijský běh – tratě pro
dospělé kategorie

•

Start byl zdarma a pro všechny účastníky byla v cíli připravena odměna. Pro
závody byla vytvořena nová mapa, která
pokrývá jak hřiště, tak areál školy. Bude
sloužit i v budoucnu pro sportovní i výukové aktivity. Celkem se během dne vystřídalo v areálu skoro 400 osob, některé
si orientační běh vyzkoušely několikrát
na různých tratích, které pořadatelé z Českého svazu orientačních sportů připravili.
V regionu Tanvaldska se bude ve dnech
3. – 9. července 2021 konat Mistrovství světa v orientačním běhu, největší sportovní
akce Libereckého kraje nadcházejícího
roku. Pořadatelé by měli přivítat 300 nejlepších závodníků z 50 zemí světa a také
5000 diváků v jednotlivých arénách. Více
informací lze nalézt na www.woc2021.cz.
Jan Picek

Orientační běh je synonymem pro
pohyb v přírodě s mapou, provozuje se
v lesích, ale též ve městech, parcích či
školních dvorech. Úkolem závodníka je
překonat danou trať v co nejrychlejším
čase. Trať je tvořena tzv. kontrolami,
na kterých se nachází oranžovo-bílý
lampión a speciální elektronické zařízení k zaznamenání průchodu kontrolou. Mezi jednotlivými kontrolami si
závodník volí trasu dle svého uvážení
– někdo obtížným terénem překonává
kopec, jiný si jej naopak oběhne po delší, ale rychlejší silnici. Odtud tedy pramení slovo orientační. O výsledku tak
nerozhoduje jen sportovní výkonost,
ale i schopnost udržet chladnou hlavu
a vybírat si nejlepší cestu terénem.

Jak se duch Muhu ujal vlády nad Jizerskými horami
Odjakživa mají Krkonoše svého Krakonoše a Orlické hory Rampušáka.
Jen Jizerské hory dlouho
neměly svého dobrého ducha, který by je ochraňoval
a bděl nad tím, aby tu lidé
nedělali nějakou nekalotu, měli se rádi,
pracovali a množili se i umírali, jak káže
odvěký zákon věčné a moudré přírody.
Sešli se jednou Krakonoš s Rampušákem a uvažovali, co udělat, aby i Jizerské
hory měly svého ochránce. Prohlédli si
nejdřív kopce, louky a skály od Smrku
po Oldřichovské sedlo a přes Černou Studnici až dolů k Jizeře, kde se do ní vlévá divoká Kamenice a dravý Žernovník.
Pak se zastavili na dnešním Muchově,
tehdy ještě kopci beze jména, a řekli si:
„Tady je to pravé místo. Je odsud vidět široko daleko a dá se odtud vládnout nejen
nad všemi kopci, lesy i lukami, ale i nad
proradným lidským plemenem.“
Rampušák, který je mladší než vládce krkonošských hor, se svým starším druhem
souhlasil, a tak Krakonoš mohl začít čarovat.
Nejdříve se na okolní hory snesla mlha
a pak vítr, který se rázem změnil ve vichřici. Ta začala lomcovat skalami, viklany v horách se začaly kymácet a země se
chvěla, jako by uvnitř tisíce obrů přehrabovaly své poklady. A pak se právě v místě, kde stáli oba tajemní vládci sousedních

hor, náhle otevřela skála a byl vidět vchod
do jakési jeskyně. Když mlha klesla, spatřil
Krakonoš s Rampušákem uprostřed podzemí průsvitnou postavu jakoby spředenou z mlh táhnoucích se ve dnech podymy
nad kamenickým údolím. Měla na sobě
namodralý plášť, jehož knoflíky byly z jizerského safíru, a ve tváři vodové oči, ne
nepodobné tůním na Čihadle nebo Knajpě. Voněla již z dálky jehličím a měla dlouhé prsty, podobné kořenům buků, které
nevyvrátí ani ta největší vichřice. Když se
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jimi duch dotkl země, cítil každý její sebemenší záchvěv, i když přicházel až od Bílého Potoka nebo Černické skály.
Když si Krakonoš s Rampušákem prohlédli ducha, jehož stvořili, obrátil se Krakonoš k bytosti v namodralé jeskyni a pronesl několik prorockých vět:
„Budeš dbát na to, aby lid v tvém kraji byl
pracovitý a spravedlivý, aby chudým křivditi nedal a ve vzájemné lásce žil, nespravedlnost a panovačnost, aby trestal a zemi
řádně obdělával. A abys mohl zblízka pozorovat život lidí a zvířat, smíš na sebe brát
nejrůznější podoby a v případě potřeby se
můžeš učiniti i neviditelným.“
Krakonoš a Rampušák byli se svým dílem spokojeni a už se chtěli s novým druhem rozloučit a poslat ho do jeho zelené
říše, když si Rampušák, dobrý duch Orlických hor, náhle vzpomněl:
„Na něco jsme zapomněli!“
„Copak to je?“ zeptal se‘ Krakonoš.
„Nevíme, jak mu budeme říkat…“
„Máš pravdu, na to jsem opravdu zapomněl,“ přisvědčil Krakonoš.
Byla už noc a odkudsi z Černostudničního hřebene začala houkat sova své táhlé
muhúúú.
„Co kdybychom ho nazvali Muhu?“ napadlo vládce Krkonoš. A při tom už zůstalo.
Zpracováno podle:
Vladimír Mikolášek (1996): Ďáblův doktor.
Ilustrace Jan Černý

leden 2021
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Tak jsem zase tady. Než se dostanu k jádru
pudla, tak jedno díky. Nevim komu, ale díky.
Děti maj prolejzačky, sportovci hřiště, důchodci posilovnu a Makulák má nový překážky. Koňů je v Jizerkách málo, tak jsem
ani nedoufal. Skákal jsem různě po lese, ale
není to vono. Dva hopskoky u kempu jsou
super. Vejška akorát – a ty stromky po stranách! Míry jak z Pardubic.
No, a o čem dnes? Vejlety. Mám kamarádku Makuli. Nebo je to kamarád? Nepodstatný. Vím akorát, že tu byla dřív a že bez ní
bych nebyl já. Takový malý růžový stvoření.
Mám ji rád a dělám pro ni první poslední. Ona, že chce na vejlet. Ale musí to bejt
bomba. Táč Hamal a Mikču Pikču jsem zavrh. Daleko, peníze, kovid.
A pak mně blesklo: „Nechceš do pravěku?“
„To jako ty kluci z filmu od Zemana – druhohory, třetihory, trilobit, stegosaurus?“
opáčila.
Nó, něco takovýho. Určitě o nějaký hory
půjde a pravěký zvíře taky. Zavážu ti na cestu voči, bude překvápko.
Ještě jsem zavolal průvodci, aby to měla
s odborným výkladem, a jedem. Chvíli vlakem, chvíli pěšky a za hodinku už rozvazuju.
„Ahoj, já jsem Pavel. Budem si tykat?“
„No jasně.“
Makule se rozhlídne a před ní – MAMUT!

„Ty kráso!“ vykřikla.
„Tak jdem,“ povzbuzuju.
Škrábem se po bubnu a Pavel najednou:
„Zastavte.“
Ukazuje na žlutý značky.
„Koukejte, stoosmdesátjednička. Tady
jsem dopad na svěťáku v třiaosumdesátym.
Světovej rekord. Teď už se lítá přes dvě stě,
ale tenkrát čuměl i Nykénen.“
Jdem dál a vejš. Sotva se držíme. Všude vysoká tráva.
Za chvíli Pavel znovu: „Stop! Tak tady
jsem dopad v pětaosumdesátym. Na hlavu.
Hroznej držkopád. Fouklo mi pod lyže a nedalo se s tim nic dělat.“
Makule ukazuje na zkrvavenej fáč
na stéble.
„Hele, důkaz!“ křičí.
„Blbost. Ošetřovali mě až dole. Žádná krev,
jen mě trochu bolela hlava,“ vysvětluje Pavel.
„Teď na hranu,“ pokračuje.
Obcházíme shnilou dřevěnou konstrukci
a posloucháme, jak Pavel vypráví o důležitosti odrazu.
„Já chci na věž!“ huláká Makule.
„Tam se nesmí. Je to zanedbaný. Vejška.“
Chvíle přemlouvání a jde se.
„Pomalu a držte se zábradlí, kdyby to ruplo.
Tady se startovalo. Sedmý vokno. Když byl po-

Co by se mi v tanvaldě líbilo, co bych změnil, zlepšil,
postavil....nápady sedmáků ze sportovky
v tanvaldě se mi moc líbí, ale je tu i něco, co bych si přála změnit.
cyklostezka kolem špičáku..rovinka v lese pro rodiny.
dále bych si přála, aby tu byl nějaký asfalt, kde by nejezdili auta
a byl by třeba 4 km dlouhý, třeba u lesíka místo té trávy,
na kolečkové lyže
hezkou stezku na kolo až ke škole.
chtěl bych udělat větší skatepark, kde bude víc ramp a víc railů.
aby tu byl stadion s tribunou a se sedačkama.
můj nápad byl postavit umělé kluziště, kde by jsme na něm mohli jezdit i v létě.
také by tu mohl být bazén s atrakcemi i tobogány a dalšíma věcma.

park s květinami
moc by se mi tu líbil nějaký přírodní park,
který by nebyl někde u silnice.
Na šumburku v parku vyčistit jezírko a fontánu.
poslední přání, aby tu byl nějaký normální obchod s oblečením, aby jsme nemuseli dojíždět do
jablonce.
chtěla bych tu zoo, bazén, kaufland, tesco, glóbus, ikeu, kfc, mc donald....
chtěla bych tu kaufland, protože je až v jablonci a štve mě to.

malej sníh, tak to posunuli vejš na čtvrtý. Úplně odshora jsem to nikdy nejel. Patnáct vteřin a seš dole.“ Pavlovi se v oku zaleskne slza.
„Že by sis chtěl skočit?“ ponoukáme.
„Jo ještě naposled se proletět. Mám ale
roky, je to nebezpečný. Ne, ne.“
„Příští tejden má prej nasněžit. Vercajk
určitě máš. Vezmeš Makuli do kombinézy.
Ona je taková měkká, dobře tlumí nárazy.
Žádný rekordy. Na jistotu. Sto šedesát stačí,“ štengruju.
Chvíle překecávání a domluveno.
„Příští středu ve tři u věže, jazyk za zuby,
má bejt lehká mlha, sjezdovky zavřený,
žádný čumilové. Ideál,“ šeptá Pavel.
Nemůžem se dočkat. Konečně středa.
„Nazdar Pavle!“
„Čau.“
Žádný zdržování, hned na věž, Makule
do kombinézy, malou dírkou může koukat.
Bezvětří.
„Zlomte vaz, sejdem se dole!“ hulákám.
A už se rozjíždí. Hrana, odraz, lyže pěkně
u sebe, žádný véčko. Na chvíli mi mizí z dohledu. Tak snad zdrávi dopadli. Už je vidím.
Pluh a otočka. Palec nahoru. Zip dolu. Vykulená Makule se vykulí. Běžím za nima. Cestou kouknu na stopu a číslo na žlutý značce:
Sto sedumdesát!
Makulák

Vážení čtenáři Tanvaldského zpravodaje,
ocitáme se na začátku nového roku. Každý z nás má svá
očekávání, touhy a předsevzetí, která se někdy splní, občas
se podaří je dodržet, a jindy se věci zkrátka vyvinou zcela jinak, než jak bychom si přáli. To ale ještě není důvod propadat
panice, protože překážky a problémy jsou od toho, abychom
se je snažili znovu a znovu překonávat. Obrovským štěstím
je, máme-li ve své blízkosti lidi, kterým můžeme důvěřovat,
kteří se s námi dovedou radovat, ale i sdílet bolest a nezdary. Umí konejšit a povzbudit. To je obraz obrovské síly uvnitř
každého z nás. S upřímností vám přeji, abyste v novém roce
zachovávali úctu nejen sami k sobě, ale i ke svým blízkým, aby
žádná hádka nezničila partnerství ani přátelství, abychom
se všichni oprostili od nenávisti, hněvu a rozčilování. Jsou to
zbytečnosti, které jen ubírají sílu a v důsledku škodí nám samotným. Milí Tanvaldští, silvestrovská noc je jako stvořená,
abychom udělali čáru za tím, co je za námi, a s chutí vstoupili
sice do neznáma, ale plni odhodlání a očekávání.
I Tanvaldský zpravodaj vkročil do nového roku v novém
hávu. Tedy přesněji řečeno, dostal nového krejčího a tím je
Jablonecká tiskárna. Víte, že i vy se můžete stát dodavateli potřebných látek a doplňků? Pokud jste třeba příznivcem
kulturního či sportovního spolku nebo jiné organizace a postrádáte svoji prezentaci, nebo vám chybí nějaké téma, které
považujete za zásadní, pak využijte prostoru v Tanvaldském
zpravodaji a své příspěvky, fotografie, či vzpomínky nám pošlete. Za vše budeme velice rádi. Jen, prosím, mějte na paměti,
že městský zpravodaj by měl být apolitický. Příspěvky můžete
zasílat na e-mail: vkodouskova@tanvald.cz. Děkuji.
Přeji vám krásné dny naplněné zdravím a dobrou náladou.
Vlaďka Koďousková, odpovědná redaktorka
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