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Krákorala černá vrána, krákorala na havrana:
„Milý strýčku havrane, kdy už jaro nastane?

Ťukám, ťukám zobákem, abych probudila zem.
Ťukám, ťukám do sněhu, bez jídla a noclehu.“

Ťukej, ťukej, milá vráno,
jaro přijde - možná ráno.
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V Tanvaldě se už očkuje •
V  pátek v  odpoledních hodinách pro-

běhlo v  domě s  pečovatelskou službou 
v  Tanvaldě očkování klientů seniorských 
domovů města první dávkou vakcíny proti 
nemoci Covid-19. 

Díky intenzivním jednáním s  vedením 
Libereckého kraje a  skvělé spolupráci se 
společností Smržo-medic, s.r.o. se po-
dařilo zajistit první dávku vakcíny proti 
nemoci Covid-19 a  oočkovat obyvatele 
tan valdské DPS a  penzionu pro seniory. 
Samotnému očkování předcházelo něko-
lik jednání krizové štábu města tak, aby 
vše proběhlo, jak má. 

Vlastní očkování se uskutečnilo v  pro-
storách domova s  pečovatelskou službou 
na Šumburku. Organizace, na kterou dohlí-
žel majitel firmy Smržo-medic Jan Hamřík, 
přívětivému doktorovi Janu Lenkovi a usmě-
vavé sestře Ireně Krykorkové, která samot-
nou injekci aplikovala, šla jako po drátku. 

Seniory nejprve prohlédl a  vyzpovídal 
pan doktor, asistentka zapsala potřeb-

né informace a  poté již byla aplikována 
samotná vakcína. Po  ní pak klienti ještě 
potřebnou dobu zůstali pod odborným 
dozorem kvůli případným nežádoucím 
účinkům. Naštěstí k  těm nedošlo a  vše 
proběhlo hladce. Velkou radost z toho měl 
i  starosta města Mgr.  Vladimír Vyhnálek, 
který všem zúčastněným, především pak 
společnosti Smržo-medic a  MUDr.  Janu 
Lenkovi poděkoval za  perfektně odvede-
nou práci. 

„Nevšední spoluprací vedení města Tan-
vald se společností Smržo-medic, s.r.o., 
Nemocnicí Tanvald, s.r.o. a  Libereckým 
krajem se nám daří úspěšně plnit veške-
ré požadavky ministerstva zdravotnictví, 
které povedou ke zřízení očkovacího cent-
ra v naší sportovní hale a proočkování celé 
populace našeho regionu. V tom vidím po-
věstné světlo na konci tunelu!“ dodal s na-
dějí v hlase spokojený tanvaldský starosta 
Vyhnálek.

-red-

Husté sněžení zasáhlo v  únoru celou re-
publiku a sněhovou peřinou se přikryl i Tan-
vald. Romantické vločky však s přibývajícími 
závějemi přestaly být kouzelné, ale obávané. 
Tanvald se s  přílivem sněhu pral stateč-
ně. Silnice byly sjízdné, chodníky schůdné 
a veřejná místa přístupná. Postaraly se o to 
technické služby a pracovníci přijatí na ve-
řejně prospěšné práce. Patří jim za  to vel-
ký dík, neboť jednoduché to vždy nebylo. 
Se sněhem se statečně praly i  další složky. 
Proto bychom měli poděkovat i  zkušeným 
„ledařům“ za  přípravu kluziště a  rolbařům 
z Bálovky za skvělou úpravu lyžařských stop. 
Nezahálela ani parta ze sjezdovky, která pil-
ně zasněžovala, protože nejen oni, ale i my 
všichni věříme, že vleky se zase rozjedou. 

Sněhová kalamita Tanvald nezaskočila •

Město Tanvald zabezpečilo v  roce 2020 
nákup a  pořízení speciální výstroje pro 
členy jednotek SDH Tanvald-Šumburk 
a Horní Tanvald. Byly to např. speciální zá-
sahové komplety, speciální zásahová obuv 
a rukavice a další výstroj na základě opráv-
něných potřeb jednotek.

Celkové náklady na  pořízení výstroje 
a zajištění kvalitnějšího vybavení zasahu-

Obnova a zkvalitnění výstroje jednotek sboru dobrovolných hasičů •

Letošní únor přinesl tu pravou ladov-
skou zimu. Ze sněhové nadílky měli do-
spělí vrásky na  čele, ale pro děti to byla 
vítaná zábava. A protože sjezdovky zůstaly 
zavřené, mohly se buď samy, nebo s rodi-
či věnovat sáňkování a bobování. Je prav-
da, že o  víkendech bylo na  kopcích snad 
víc lidí než stromů, zvlášť když na  modré 
a  jasné obloze zářilo i  sluníčko. A  kdo už 
ze sáňkování vyrostl, určitě si nenechal 
ujít překrásné procházky zimní zasněže-
nou krajinou. Je škoda, že tato romantika 
nepřišla o  něco dřív, aby i  Vánoce byly se 
vším všudy. Ale tak uvidíme příští rok, tře-
ba nám tu svatý Martin toho svého bělou-
še nechá už na vánoční prázdniny.       -red-

Sypalo se sypalo •

jících členů JSDHO byly ve  výši 133  683,-
Kč. 

Na  částečnou úhradu těchto nákladů 
získalo město díky kvalitně zpracované 
žádosti v roce 2020 dotaci ve výši 60 000,- 
Kč z  dotačního fondu Libereckého kraje 
„Podpora jednotek požární ochrany obcí 
libereckého kraje.“ 

-red-

Můžeme být pyšní na to, že se nikdo tou 
pravou zimou nenechal zaskočit a vše fun-
guje naplno. Všem složkám za  tento pří-
stup děkujeme!

-red-
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Biograf v  Tanvaldě fungoval mnohem dříve. První zmínky 
o promítání jsou již z roku 1911. V kronice města Tanvald je uve-
deno, že Emil Feix obdržel povolení k provozování biografických 
představení. Místo, kde byly filmy promítány, zde uvedeno není. 
V  roce 1921 jednalo město s  majitelem biografu o  jeho převzetí. 
Zároveň s majitelem hotelu Koruna p. Rohnem uzavřelo smlouvu 
o pronájmu za sál s ročním nájemným 10.000 Kč. Pan Feix žádá 
za promítací přístroje 240.000,- Kč a současně žádá, aby byl při-
jat jako správce kina. Jednání zřejmě nebyla jednoduchá, protože 
ze svých požadavků slevuje a  žádá 195.000 Kč a  právo promítat 
do  konce května 1921. V  tomto roce je zvolena nová bio komise 
s Jindřichem Mitlenerem, pozdějším starostou. Čeští zástupci se 
snaží prosadit, aby nápisy nad barem a ve filmu byly i české. Jsou 
však přehlasováni. K  provozování kinematografických předsta-
vení bylo třeba povolení Zemské správy. Dochovaná povolení byla 
vystavována na  jméno starosty, který toho času úřad zastával. 
Taneční sál v  hotelu Koruna, kde se filmy promítaly, měl ozna-
čení „Městský biograf hotel Koruna“. 14. ledna 1930 došlo k váž-
nému neštěstí. Při dětském představení došlo k úniku uhelného 
plynu a  asi 25 dětem se udělalo nevolno. Z  nich dvě musely být 
převezeny do nemocnice. V tomto roce se zastupitelstvo usnáší 
na  stavbě nového městského biografu podle návrhu architekta 
Richarda Broscheho z Boru u České Lípy. Jedním z argumentů pro 
stavbu bylo i zmiňované neštěstí. Pro stavbu nového kina kupuje 
město od p. Rohnové pozemek vedle tanečního sálu, kde se do té 
doby konaly trhy. Součástí smlouvy byl zákaz hostinské konce-
se v objektu kina po dobu života Rohnových i jejich syna Juliuse. 
Stavbu prováděla vídeňská firma br. Redlichové a  dozorem byl 
pověřen architekt Brosche. Součástí vybavení byla i nová promí-
tací technika. Původní název nového kina – městský biograf byl 
změněn na  Klang film Tanvald (zvukový film Tanvald). 17. ledna 
1931 proběhlo první slavnostní představení a promítnut zvukový 
film „Čtyři děvčata čeká štěstí“. Po druhé světové válce byl Zvuko-
vý film Tanvald přejmenován na kino později státní kino. V roce 
1949 byl při adaptaci hotelu Koruna zbourán taneční sál s  bý-
valým městským biografem. V  letech 1961 – 1962 došlo v  tehdy 
státním kině k přestavbě na širokoúhlý film. Promítací stroje zn. 
Meo 5 XB dodala firma Meopta. V roce 2000 a 2001 došlo k mo-
dernizaci kina teď již pod názvem „Kino Jas“. Došlo k přestěhování 
prostor pro prodej vstupenek, vybudování bufetu a v hlavním sále 
byla vyměněna dřevěná sedadla za čalouněná. Jejich počet se sní-
žil na současných 195 v přízemí a 111 na balkóně. Město nechalo 
v  roce 2009 nainstalovat technologii digitálního kina dle stan-
dartu DCI. Zakázku provedla pražská firma AV Media a.s. S tím-
to vybavením je možné v kině zhlédnout projekci filmy ve 2D tak 
i  ve  3D. Dne 12. června 2010 byla na  balkón kina umístěna so-
cha Járy Cimrmana v  mlze a  kino samotné bylo přejmenováno 
na Kino Jas Járy Cimrmana. V kině se kromě filmových produkcí 
konají i koncerty a divadelní představení. Na závěr jednu zajíma-
vost. Architekt Richard Brosche, který budovu kina projektoval, 
nechal podle svého projektu postavit ještě jedno kino v roce 1929 
v Duchcově. Budovy jsou velice podobné jak z venku, tak i zevnitř, 

Tanvaldské kino slaví devadesáté narozeniny •

včetně dvoupodlažního foaye. Jediný rozdíl je v ose hlavního sálu 
vůči vchodovým dveřím. Tanvaldské má osu sálu v  ose vchodu, 
kdežto to v Duchcově má tyto osy kolmo na sebe. Původně čtyři 
schody před vchodem do kina byly časem odstraněny. S každou 
rekonstrukcí komunikace došlo k jejímu zvýšení a dnes jsou dve-
ře do objektu v úrovni komunikace. Do současné doby bylo mno-
ho kin uzavřeno. Naše tan valdské kino tuto kinům nepřející dobu 
překonalo. Současná situace spojená s výskytem Coronaviru mu 
také ke  slávě nepřidala. Právě proto je na  místě popřát našemu 
kinu k jeho 90. výročí od první projekce, ať nám ještě dlouho slou-
ží a zpříjemňuje náš volný čas. 

Miroslav Dušek 

Rada města Tanvald v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozděj-
ších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení 

a konkurzních komisích, 

vyhlašuje konkurz 
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky:

Základní škola Tanvald,
Sportovní 576, příspěvková organizace

s předpokládaným nástupem 1. 8. 2021.
Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky: 
Vzdělání, praxe a další předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, znalost problematiky řízení školství a příslušných předpisů, morální 
bezúhonnost, dobrý zdravotní stav a organizační, řídící a komunikační schop-
nosti.

K podepsané přihlášce ke konkurzu přiložte: 
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. vysoko-
školský diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, 
případně úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném ukončení studia doklá-
dající získání odborné kvalifikace pro daný druh školy či školského zařízení 
(v případě dosažení odborné kvalifikace v jiném než českém jazyce je nutné 
doložit úředně ověřenou kopii dokladu o vykonání zkoušky z českého jazyka)
• doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnava-
telem, ze kterého je patrný druh vykonávané práce a přesné časové vymezení
• strukturovaný životopis
• lékařské potvrzení o způsobilosti pro výkon vedoucího pracovního místa ře-
ditele/ředitelky ne starší 2 měsíců
• koncepci dalšího rozvoje školy (maximálně 4 strany formátu A 4), včetně 
čestného prohlášení o autorství zpracované koncepce (tiskopis je k dispozici 
na webových stránkách Města Tanvald)
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

Přihlášky lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do  
31. března 2021 do 12:00 hodin na adresu: 
Město Tanvald, k rukám tajemnice komise Mgr. Evy Malé, Pa-
lackého 359, 468 41 Tanvald, nebo doručit osobně na podatel-
nu MěÚ Tanvald. Na obálku uveďte: „KONKURZ - ZŠ Tanvald, 
Sportovní – NEOTVÍRAT “ 
Případné dotazy na tel. čísle: 483 369 535,
nebo email: emala@tanvald.cz
V Tanvaldě dne 12. 2. 2021                                              Mgr. Vladimír Vyhnálek, starosta.
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Stavba původně Jubilejního kostela císaře Františka Josefa I. 
byla započata v  roce 1899 a  byla dokončena následujícího roku. 
Kostel je postaven v čistě gotickém slohu. Hlavní portál je z ho-
řického pískovce, je bohatě zdoben a  zakončen tympanonem. 
Tympanon zdobí poprsí spasitelovo. 54 metrů vysoká věž je po-
stavena bočně mimo podélnou osu kostela. Farní budova byla 
postavena jako jednopatrový 
vkusně řešený prostorný dům. 
Stavba farní budovy byla zapo-
čata dne 14.  dubna 1900 a ještě 
téhož roku předána svému úče-
lu. Stavba kostela i farní budovy 
byla svěřena staviteli Karlu Pe-
kárkovi. 

Od roku 1738 byl Šumburk přifařen do Příchovic, kde do té doby 
filiální kostel byl povýšen na farní. Rychlý vzrůst obce Šumburk 
a značné potíže s pohřbíváním pro častou neschůdnost cesty ze-
jména v zimním období přímo nutily, aby v této věci nastala po-
třebná náprava. Proto se již v roce 1885 dohodly významné vlivné 
šumburské osobnosti jako August Panitschka, Josef Pochmann, 
Jan Ulmann, Josef Nigrin a několik dalších, že podniknou patřič-
né kroky, aby byl na  Šumburku postaven římsko-katolický kos-
tel a  zřízen samostatný farní úřad. Obec tak měla získat na  dů-
ležitosti a současně mělo dojít k odstranění závad a nedostatků 
v duchovní péči. Těmto snahám se ale postavila na odpor sociál-
ně demokratická strana a jiné skupiny obyvatel. Hlavně ze strany 
lékárníka Fritze Nachtmanna docházelo k útokům proti záměru 
výstavby kostela.

Uvedené osobnosti se však od  záměru nenechaly odradit, 
a  zvláště po  zvolení pana Josefa Pochmanna starostou svůj zá-
měr stále více prosazovaly. Když litoměřický biskup Dr.  Ema-
nuel Schöbel při příležitosti biřmování projížděl Šumburkem, 
využily jmenované osobnosti včele se starostou obce Josefem Po-
chmannem aktu uvítání biskupa na hranici obce a tlumočily mu 
žádost o zřízení kostela. Biskup přislíbil ujmout se této záležitosti 
a vyzval delegaci, aby se postarala o zřízení spolku pro postavení 
kostela. K tomu záhy došlo, a tak byl učiněn první krok ke stavbě 
kostela. Dne 26. dubna roku 1887 byly schváleny stanovy spolku 
c.k. místodržitelstvím v Praze a spolek zahájil činnost. Byly orga-
nizovány sbírky. Zajímavostí byl nápad a nabídka občana Jäckela 
uspořádat na výstavbu kostela sbírku na celém území monarchie. 
Potřebné povolení na takovou sbírku, kterou by prováděl sám ob-
čan Jäckel, bylo od  příslušných orgánů získáno. Sbírka neměla 
efekt. Ukázalo se totiž, že výsledek sbírky jen stěží kryl náklady 
na  cestu a  stravu jmenovaného. Ten ale měl potěšení a  výhodu 
z toho, že při svých cestách mohl laciným způsobem poznat celou 
monarchii. V mezidobí se vyskytl problém, neboť se i v Desné za-
čalo vážně uvažovat o výstavbě římsko-katolického kostela jako 
o protiopatření proti vzrůstajícímu šíření starokatolicismu, kte-
rý tou dobou byl v  největším rozkvětu. Nebezpečí pro Šumburk 

Trochu historie na pokračování – část první •

Okolnosti stavby 
a počáteční roky užívání 

kostela v Šumburku nad Desnou

bylo tím větší, že i vlivní činitelé se snažili oba plány spojit a mělo 
dojít ke stavbě pouze jednoho kostela, který by stál na vhodném 
místě na rozhraní mezi oběma obcemi. Tento plán však nevzbu-
dil nadšení ani v jedné z obcí, neboť kostel měl stát v Tiefenbachu 
(Potočné), tehdy na katastru Příchovic. Proto byl tento projekt ze 
strany Šumburku i  Desné nakonec odmítnut. Přitom zůstalo až 

do doku 1892. Teprve v tom roce 
nastal obrat úřadů v  nazírání 
na  věc. Dne 13. srpna 1892 se 
dostavil c.k. stavební rada Alois 
Heinzel z Liberce, aby si prohlé-
dl ze strany Šumburku navrho-
vaná místa pro výstavbu koste-
la. Rozhodl pro místo ležící proti 

tehdy německé obecní škole, které zaručovalo příznivé terénní 
podmínky a přitom impozantní pohled do údolí. Na to byl před-
mětný pozemek od vlastníka Josefa Nigrina z č. p. 31 koupen, a tak 
byla dne 10. června 1893 získána stavební parcela pro stavbu kos-
tela. Pozemek stál 8 748 zlatých a úhrada byla provedena z půjčky 
od Zemské banky v Praze. Teprve dne 4. října 1895 obdržela obec 
Šumburk nad Desnou první úřední vyrozumění, že stavba koste-
la je prakticky povolena. Uplynula však ještě dlouhá doba, během 
níž o stavbě kostela nebylo slechu. 

Dne 27. července 1896 přijel do zdejšího kraje opětovně litomě-
řický biskup Dr. Emanuel Schöbel a spolek pro výstavbu kostela 
přišel pana biskupa přivítat na hranici obce. Téhož dne se kona-
lo biřmování a při tabuli se starostovi obce Josefu Pochmannovi 
naskytla příležitost Jeho Excelenci záležitost stavby kostela při-
pomenout. Uplynul však ještě další rok, než konečně 3. července 
1897 došla zpráva, že stavba římsko-katolického kostela je defi-
nitivně povolena. Současně byla vymezena i  diecéze pro nově 
zřizovaný kostel. Do farní diecéze byla začleněna obec Šumburk 
nad Desnou včetně samoty Kamenné Mlýny patřící k Velkým Ha-
mrům, avšak s  vyloučením osady Český Šumburk, která nadále 
měla zůstat farnosti Příchovice. A tak po mnohaleté námaze bylo 
především díky obětavosti starosty Josefa Pochmanna dosaženo 
cíle a  stavbě kostela bylo uděleno povolení. Povolení bylo vydá-
no c. k. ministerstvem pro věci duchovní a vyučování v roce 1897. 
Současně bylo stavební oddělení c. k. místodržitelství v  Praze 
pověřeno vypracováním stavebních plánů. Plánovací dokumen-
taci včetně rozpočtu vypracoval c. k. vrchní stavební rada Rudolf 
Vomáčka z Prahy a byly ministerstvem schváleny. Velké potěše-
ní a  zadostiučinění způsobil výnos zmíněného ministerstva ze 
dne 26. července 1897 č. 16.262, kterým bylo obci sděleno, že Jeho 
c.k. Apoštolské Veličenstvo svým nejvyšším rozhodnutím ze dne 
20. července 1897 milostivě dovolilo, aby patronát nad novostav-
bou kostela a fary převzal Náboženský fond.

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

R. Seidel
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Školní rok 2020/2021 je i ve školní druži-
ně na Šumburku opravdu zvláštní až hod-
ně smutný. Asi na  tento rok nikdo z  nás 
dlouho nezapomene.

Za  celou dobu mé praxe, a  to už pracu-
ji na  Masarykově škole dvacátým rokem, 
jsem ještě nic takového nezažila. Aby-
chom se museli jako družina rozdělovat 
do dvou skupin, později i do více menších 
skupinek po třídách a společně se nevidět. 
I když bychom si všichni přáli pravý opak - 
navzájem si chybíme.

Každý rok mívám v  družině žáky všech 
ročníků z naší prvostupňové školičky, a le-
tos to jsou jen prvňáčci. Někdy se na chvil-
ku přidají i druháci, podle epidemické si-
tuace.

Z prvňáčků mám velkou radost, protože 
alespoň s  nimi sdílím společné úsměvy 
a zábavu ve všech činnostech, které ve ŠD 
vytváříme. Jsou moc šikovní, učenliví, umí 
si krásně hrát, tvoří hodně dobrý kolektiv 
- vycházejí spolu všichni velmi dobře. Tě-
locvičnu nenavštěvujeme, tak se snažíme 
chodit co nejvíce ven, a to za každého po-
časí, protože s těmi rouškami to také není 
to nejlepší, z  čeho bychom měli být nad-
šení. Hlavně když v nich děti musí být celý 
den.

Družina na Šumburku  • Vážení rodiče a milí žáci,
rádi bychom Vás prostřednictvím 

plakátků seznámili s  tím, co všechno 
naše škola nabízí, jak probíhá výuka 
na  1. stupni ZŠ Sportovní a  co všechno 
zažijete ve  sportovních třídách. Pokud 
možnosti dovolí, rádi bychom pro bu-
doucí žáky i  rodiče připravili den ote-
vřených dveří.

Na zápis do 1. tříd v závislosti na situa-
ci jsou připraveny 2 varianty:
• pokud bude umožněna osobní pří-
tomnost dětí ve  školách, zápis dětí 
do  1. tříd na  obou školách v  Tanvaldě 
proběhne 7. dubna 2021.
• v  opačném případě proběhne zápis 
formou elektronickou v  době od  6. 4. 
do 23. 4. 2021

Těšíme se na Vás, ZŠ Sportovní

Na tanvaldském gymnáziu vzniká špičková přírodovědná laboratoř •
Dne 15. 2. 2021 začala na  tanvaldském 

gymnáziu kompletní rekonstrukce původ-
ní laboratoře fyziky z roku 1986 v celkové 
hodnotě 1 970 000 Kč. Finanční prostřed-
ky jdou z Evropské unie a Libereckého kra-
je v  rámci projektu Naplňování krajské-
ho akčního plánu II. Významně se podílí 
i  město Tanvald, které financuje veškeré 
stavební práce v  budově. Dodavatelem 
vybavení bude firma Školab z Hradce Krá-
lové. Dalších několik set tisíc korun škola 

investuje do nákupu moderních pomůcek 
pro výuku biologie a fyziky. Pokud to epi-
demiologické podmínky umožní, měla by 
nová laboratoř sloužit studentům v  ome-
zeném režimu už na  jaře tohoto školního 
roku. S plným provozem se počítá od září 
2021, kdy bude veškeré nové vybave-
ní zkompletováno. Více informací o  bu-
doucím vybavení laboratoře si lze přečíst 
na stránkách www.skolab-bela.com.

-gym-

Naše škola učí žáky mnoha dovednos-
tem důležitých pro život, mimo jiné i mys-
let na  jiné lidi. Třída II. B MZŠ Tanvald se 
zapojila do  akce Tulipánový měsíc 2021. 
Ten připadá na březen, ale s přípravami je 
nutné začít včas. 

Do této akce se mohou zapojit jednotliv-
ci, skupiny, týmy, školy, školky, dětská cen-
tra a další. Cílem je přinést radost a naději 
těm, kdo se přímo či zprostředkovaně po-

Tulipánový měsíc na Šumburku  •
týkají s onkologickým onemocněním, a to 
například vytvořením nějakého pěkného 
obrázku či obdarováním kyticí tulipánů. 
Všechny výtvory putují na  onkologická 
centra dělat radost. 

Tulipány našich žáků zasíláme do Libe-
recké nemocnice, kde budou zdobit jejich 
oddělení. Pevně věříme, že tulipány našich 
dětí udělají radost. 

Martina Sekeráková

Z  čeho ještě máme velkou radost, to je 
třeba nově vymalovaná ŠD, nové osvětlení 
a  nová okna. Také jsme pod stromečkem 
objevili nové hry. A  teď nás těší sníh , 
ve kterém se dá dělat téměř cokoliv – kou-
lujeme se, stavíme bunkry a  sněhuláky, 
ježdíkujeme apod. 

Moc si všichni přejeme, aby se vše vrátilo 
do normálního života .

Vychovatelka Ildikó Králiková 
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Co projednala rada města  •
Výběr z usnesení 
z jednání konaného dne 13. 1. 2021
■ RM v  souladu s  Čl. VI, bod B 1) písmn. 
b) zřizovací listiny souhlasí s  přijetím fi-
nančního daru ve výši 90.000 Kč příspěv-
kovou organizací Masarykova základní 
škola Tanvald, Školní 416.
■ RM po projednání požadavku manželů 
B. na  náhradu škody při stavbě vodovodu 
a  kanalizace v  ul. Vítězná, Tanvald, část 
Šumburk nad Desnou rozhodla tomuto 
nevyhovět.
■ RM rozhodla schválit přípravu projek-
tu „Kompletní rekonstrukce objektu č.p. 
301 ZUŠ Tanvald“ pro podání žádosti o do-
taci. 
■ RM rozhodla schválit přípravu projek-
tu „Pumptrack“ v  areálu kempu Tanvald-
ský Špičák pro podání žádosti o dotaci. 
■ RM schvaluje nájemní smlouvu  
mezi  městem Tanvald a  panem Petrem 
Borovským, IČ 49883011, Haratice 141 
Plavy podle předloženého návrhu, týka-
jící se pronájmu částí pozemkové parce-
ly č. 167/1 v  katastrálním území Tanvald 
za  účelem umístění stavby prodejního 
stánku a  stánku pro skladování ovoce 
a zeleniny.
■ RM schvaluje zpracování projektu 
„Koncepční návrh obnovy interiéru spo-
lečných prostor ZŠ Tanvald, Sportovní“ dle 
předloženého návrhu a  rozhodla provést 
rozpočtové opatření č. 1/2021:

BĚŽNÉ VÝDAJE
Odbor rozvoje a komunálních věcí
+ 105.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA - 105.000 Kč
■ RM po  projednání rozhodla uhradit 
náklady ve výši 29.062 Kč bez DPH spojené 
s  úpravou místnosti ve  vestibulu objektu 
č.p. 579, U  Školky, Tanvald, kterou užívá 
Mateřské a dětské centrum Maják, z.s.
■ RM schvaluje Smlouvu o  prezentaci 
a poskytnutí služeb mezi městem Tanvald, 
městem Desná a společností Liberecká TV 
s.r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec 
dle předloženého návrhu.
■ RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy na-
cházející se u č.p. 580 v ul. Pod Špičákem, 
Tanvald, na  pozemkové parcele č. 1843/3 
v  katastrálním území Tanvald, s  tím, že 
pokácení stromu provedou na své náklady 
žadatelé, kteří si ponechají dřevní hmotu.
■ RM rozhodla přijmout nabídku před-
loženou společností as4u.cz, IČ 28884035, 
se sídlem Na  dlouhém lánu 19/3, Praha 6 
na  vytvoření turistického portálu města 
Tanvald.
■ RM po projednání žádosti Spolku Lun-
gta, se sídlem Dlouhá 2, Praha 1 rozhodla, 
že se město Tanvald k mezinárodní kam-
pani „Vlajka pro Tibet“ v  roce 2021 nepři-
pojí.
■ RM souhlasí s  pořádáním a  provo-
zováním trhů na  centrálním parkovišti 
v roce 2021 paní Dygrýnovou, a to vždy je-

denkrát za  měsíc, od  dubna do  prosince, 
v případě, že jejich konání bude možné dle 
epidemiologické situace.

Výběr z usnesení 
z jednání konaného dne 27. 1. 2021
■ RM schvaluje dodatek č. 2 k  Nájemní 
smlouvě ze dne 1. 4. 2004 mezi městem 
Tanvald a  panem Františkem Berkou, IČ 
692  82  706, Údolí Kamenice 610, Tanvald 
podle předloženého návrhu, týkající se 
změny doby trvání nájmu u stavební par-
cely č. 757 a pozemkové parcely č. 781/5 vše 
v katastrálním území Tanvald na dobu ur-
čitou do 31.12.2026.
■ RM rozhodla pronajmout byt č. 1, 
Raisova 333, Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou na  dobu určitou od  01.02.2021 
do 31.01.2022.
■ RM souhlasí se spoluprací s Minister-
stvem kultury ČR při administraci progra-
mu „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působ-
ností“ pro rok 2021, nezřizuje komisi stát-
ní památkové péče a  pověřuje výkonem 
prací spojených se spoluprací s  Minister-
stvem kultury ČR odbor rozvoje a KV MěÚ 
Tanvald.
■ RM bere na vědomí oznámení ředitel-
ky Mateřské školy Tanvald, U  Školky 579 
o místu, termínu a době pro podání žádos-
tí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2021/2022.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Masaryčka Tanvald

pro školní rok

2021/2022

DALŠÍ INFORMACE NA:

www.mzstanvald.cz

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, blíží se čas zápisu 
dětí do prvních tříd školního roku 2021/2022. 

pokud bude umožněna osobní přítomnost dětí 
ve školách, zápis dětí do 1. tříd proběhne: 

v opačném případě proběhne zápis 
do prvních tříd formou elektronickou v době

Dokumenty potřebné k zápisu:  
Zápisový lístek, žádost o přijetí, rodný list dítěte, občanský průkaz.

Pokud žádáte o odklad školní docházky, přineste: 
Žádost o odklad, Vyjádření odborného lékaře a Doporučení PPP.

S ohledem na situaci máme  
připraveny dvě varianty zápisu:

7. dubna 2021 
od 6. dubna  

do 23. dubna 2021

1.
varianta 

zápisu

2.varianta 
zápisu

MASARYKOVA                  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TANVALD

2021                                     II. stupeň

Co podnikáme? 

 

Masarykova ZŠ, Školní 416, 468 41 Tanvald. Tel.: 483 394 345. E-mail: po.box@mzstanvald.cz 

 
 

Využíváme jazyk v 
praxi - Zittau 

 
 
 

Tvoříme 

 
 
 

Vyrábíme 

 
 
 

Vaříme 

 
 
 

Lyžujeme 

 
 
 

Pořádáme 
jarmarky 

 

 
 
 

Podnikáme 
zeměpisné exkurze 

 
 
 

Lezeme 

JAKÉ METODY VOLÍME?
metody kritického myšlení  

zaměření na čtenářskou gramotnost 

 

 
JAKÉ PŘÍSTUPY VOLÍME? 

individuální přístup 

propojování předmětů 

vyučování v blocích 

učení venku
 

                        JAK POMÁHÁME? 

                  individuální konzultace   
                         doučování
komunikace s cizinci v hodinách angličtiny 

 
V JAKÝCH PROJEKTECH JSME 

ZAPOJENI?
Pomáháme školám k úspěchu

Síťování 
Šablony III.

Strategické řízení a plánování

Co je pro nás PRIORITA? 

komunikace 

názory dětí  
názory rodičů 

řešení  problémů 
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V březnu 2021 oslaví životní jubileum

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

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

Jozífková Anna
Kolesová Žofie
Palmová Jarmila 
Palová Vlasta 
Bednářová Jana
Popelková Rita
Klimperová Miluše 
Čermáková Elena 
Oláhová Gabriela 
Haratická Věra 
Nosková Naděnka 

Dubská Jana 
Horčičková Blanka 
Duchek Ladislav 
Nygrinová Eva 
Humhal Pavel 
Hromada Peter 
Mikšová Kristina 
Koňáková Helena 
Matuška Lubomír 
Stránská Olga 
Bukovjanová Alena 

Oplt Jiří 
Kulhánková Vlasta 
Pluskal Jiří 
Krištofová Vlasta 

Milí seniorští přátelé! 
Často se potkáváme při nějakém tom nákupu, nebo na procház-

ce, a  většinou se loučíme s  otázkou, kdy zase Senior klub něco 
podnikne. Všichni víme, proč se už přes rok nic nekoná, žádné 
přednášky, besedy, sportovní hry, výlety. Ale věřím, že tak, jak se 
blíží jaro (i když v únoru byly pořádné zimní mrazy, jaro tak jako 
tak přijde), nastane změna směrem k lepšímu. A už se těším, že 
budeme moci uspořádat všechny dříve připravované akce.

Pokud byste se i vy chtěli na programu podílet, třeba námětem 
na  nějakou zajímavou besedu, nápadem, kam jet na  výlet a  po-
dobně, bylo by to prima. Stačí zavolat do Infocentra Tanvald paní 
Koďouskové (483 369 671) nebo A. Liškové (728 421 550) a o svůj 
nápad se podělit.

V březnu jsme se vždy scházeli kolem MDŽ, kdy nás děti z MŠ 
Šumburk Wolkerova přišly potěšit písničkami a básničkami. I je 
mrzí, že se tato akce letos nemůže uskutečnit. Aspoň touto ces-
tou vás pozdravují a přejí všem hezkou oslavu MDŽ s tím, že nám 
přijdou zazpívat, až to bude možné.

Já se k  přání dětí přidávám. Přeji vám krásné jarní dny, pevné 
zdraví, optimismus a hodně spokojenosti. 

Budu se těšit na shledanou s vámi při některé z našich akcí.
Sledujte Tanvaldský zpravodaj a  vývěsky ve  výloze Infocentra 

Tanvald, aby vám žádná akce neunikla.
Za Senior klub I. Tanvald Šumburk

A. Lišková. 

„Zimní prázdniny očima dětí“ vytvořili žáci 2. A třídy paní uči-
telky Renaty Šámalové. Sněhová nadílka, zimní radovánky, bobo-
vání, sáňkování, lyžování, otužování se... to jsou vzpomínky na le-
tošní jarní prázdniny.

Zimní prázdniny očima dětí Senior klub Tanvald Šumburk n. D.
a Senior klub II. Tanvald – Výšina

Upozornění na  splatnost místních po-
platků.

EO MěÚ Tanvald si dovoluje upozornit 
poplatníky místních poplatků za  komu-
nální odpad a ze psů na blížící se termín 
jejich splatnosti. Poplatky jsou splatné 
ve dvou stejných splátkách vždy nejpoz-
ději do 31. března a 30. září kalendářního 
roku, přičemž je možné uhradit je i  jed-
norázově. Výše místního poplatku za ko-
munální odpad zůstala beze změny a činí 
660 Kč na 1 poplatníka. Složenky již letos 
nebudou zasílány. Pro platbu převodem 
prosím použijte stejný variabilní symbol 
jako v roce 2020 a buďte pečliví při jeho 
vyplňování, aby se nestalo, že Vaše platba 
bude připsána jinému poplatníkovi. Vy-
varujte se prosím používání starých vari-
abilních symbolů platných do konce roku 
2019. Poplatek je rovněž možné uhradit 
v  hotovosti v  pokladně MěÚ, Palackého 
359 v  aktuálně platných úředních hodi-
nách. V  případě nejasností kontaktujte, 
prosím, ekonomický odbor, p.  Lálovou, 
tel. 483 369 545 (odpady) nebo p. Novot-
nou, tel. 483 369 543 (psi). 

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

Novinky z kutlochu aneb co jsme dělaly 
v únoru.

Nevíte, co to je kutloch? Tak to jste asi 
v  prosinci neviděli naše vánoční video. 
Ve spolupráci s místní oblíbenou kapelou 
Makule (text a  střih videa) jsme si dovo-
lily požádat o  drobné finanční příspěvky 
na  zvelebení školící místnosti, jež se na-
chází v našem centru. Stane se z ní míst-
nost terapeutická a bude hojně využívaná 
pro setkávání s  klienty, pro individuální 
poradenství s  rodinami, mediace, schůz-
ky s psycholožkou. Na takových setkáních 
často zaznívají citlivá až intimní témata, 
proto je důležité, aby prostředí bylo útul-
né a  působilo bezpečně. Přede dveřmi 
místnosti je chodba používaná návštěv-
níky neziskové organizace D.R.A.K. a  pa-
cienty dětské paní doktorky. Proto jsme 
potřebovaly sádrokartonovou příčku mezi 
chodbou a naší bývalou učebnou odhluč-
nit a zajistit tak našim klientům maximál-
ní soukromí. Finančně se z  největší části 
na  stavebních úpravách podílelo Město 
Tanvald, za  což moc děkujeme a  podpory 
si vážíme.

Díky přetextované koledě Nesem vám 
noviny jsme od  našich příznivců vybra-
ly něco málo přes 6000 Kč a  místnosti 
na  chodbě už neřekneme jinak než kut-
loch. 

Stavební úpravy už tedy proběhly, příč-
ka je odhlučněná. Poté jsme se my, holky 
z  Majáku, pustily do  malování. Pohledaly 
jsme doma kbelíky, štětky a válečky, sádru, 
zbytky barev, něco jsme dostaly i  darem 
od  kamarádek. Nejprve bylo třeba omýt 
a oškrábat vrstvy starých nátěrů, což dalo 
asi nejvíce práce. Následovala penetrace 
sádrokartonu a  samotné malování. Kut-
loch se dovybavil zvukotěsnými dveřmi, 

podlahovou krytinou, nábytkem, zútulnil 
se záclonami a nadále jej zvelebujeme, aby 
v něm bylo příjemně. 

Ještě jednou děkujeme všem, co se podí-
leli finančně, darem nebo radou. Příště už 
snad budeme moci přidat fotografii kutlo-
chu v plné kráse.

Video najdete na našich fb stránkách.
S vybavením terapeutické místnosti po-

může i Nadace Euronisa.
Během celého roku 2021 bude probíhat 

další ročník veřejné sbírky Pozvedněte 
slabé. Mezi organizacemi, které nadace 
finančně podpoří, bude i  naše centrum. 
Do akce se zapojí studenti gymnázia a pe-
níze, které se vyberou na území Tanvaldu, 
tu také zůstanou a budou použity na dovy-
bavení našeho nového prostoru. 

Možná si vzpomínáte, že jsme se sbír-
ky účastnili už v  roce 2019 a  na  začátku 
roku 2020 jsme obdrželi finanční obnos, 
za  který jsme pořídili skluzavku do  tera-
peutického bazénku pro naší nejmladší 
klientelu.

I v únory byl běžný chod našeho centra 
ovlivněn přísnými opatřeními, nicméně 
i v takovéto době nezahálíme. Nadále běží 
individuální poradenství, doučování, on-
-line setkávání, podpora pěstounských 
rodin atd. Zprostředkovaly jsme předání 
darů od několika nadací. Byla to třeba po-
travinová pomoc pro maminky samoživi-
telky a notebooky od Nadace Nory Friedri-
chové, notebooky do úplných rodin od Sítě 
pro rodinu atd. Takových darů bohužel 
není tolik, abychom pokryly potřeby všech, 
proto na vytipování těch nejpotřebnějších 
spolupracujeme se základními školami.

Naše prostory tentokrát nezejí prázdno-
tou, jako tomu bylo na jaře. Dopolední her-
nu otevíráme vždy pro jednu rodinu, která 
se musí předem objednat. Nedochází zde 
k socializaci dětí jako při běžném provozu, 
kdy se setkávají s vrstevníky, učí se komu-
nikovat a řešit konflikty (boje o hračky). Pro 
maminky to také není ono, když nemohou 
pohovořit a sdílet s ostatními své starosti 

i  radosti. Přesto to pro rodiny přínos má. 
Už jen změna prostředí, jiné hračky, mož-
nost „vypadnout“ z  domu v  této nelehké 
době působí jako balzám na duši. A navíc 
se nám tu rozmohl takový pěkný zvyk, že 
do  herničky začali chodit se svými dětmi 
i tatínkové. 

Na  březen plánujeme on-line besedu 
na  téma Prevence závislosti u  dětí s  paní 
Jitkou Kolářovou z  Centra primární pre-
vence Advaita z.ú. Během besedy se dozví-
te, co je to závislost, jak ji poznat a na čem 
všem může být člověk závislý (látky i čin-
nosti). Pozornost bude věnována nejčas-
tějším návykovým látkám, ale i  počítačo-
vým hrám a  sociálním sítím, které dnes 
tvoří nedílnou součást světa (nejen) dětí 
a  dospívajících. Co zvyšuje riziko vzniku 
závislosti, co před ní chrání? Co dělat, když 
máte podezření, že vaše dítě je ohroženo 
závislostí? Beseda bude vedena formou 
přednášky s  prostorem pro dotazy a  dis-
kusi. Sledujte naši facebookovou strán-
ku a  web, kde zveřejníme termín konání 
a pravděpodobně i odkaz pro připojení.

Zuzana Koldovská

Péče o pěstounské rodiny v MDC Maják:
Klíčová pracovnice: Bc.  Andrea Josífková, 
tel. 739  080  722, pondělí, čtvrtek 8:30 – 
11:00 hod.
Doprovázející pracovník ohrožených ro-
din: Mgr. Michaela Fričová, tel. 731 653 868
Poradna pro ohrožené rodiny vždy ve stře-
du 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 pří-
spěvek srdečně děkujeme. Pro potvrzení 
o daru při větším obnosu nás kontaktujte 
na info@centrumajak.cz.

Dění v Rodinném centru Maják Tanvald •

Vážení čtenáři, abyste mohli využívat 
naše knihovnické služby včetně výpůjčky 
e-knih i v tomto roce 2021, je potřeba mít 
uhrazen roční registrační poplatek.

Vzhledem k  epidemiologické situaci jej 
můžete uhradit bezhotovostně na  účet 
Města Tanvald č.ú.: 19-0001423451/0100, 
variabilní symbol uvádějte ve  tvaru 
XXXX3314, kde XXXX jsou poslední čtyři 
čísla na vašem čtenářském průkazu. Výše 
ročního poplatku zůstává stejná (rodinná 
220,-Kč; dítě nebo student 90,-Kč; dospělá 
osoba (jednotlivec) 180,-Kč).

V době, kdy je knihovna uzavřena, je je-
diná možnost, jak si jejím prostřednictvím 
vypůjčit knihy a to elektronicky. Tato služ-
ba je zdarma pro čtenáře, kteří mají zapla-
cený poplatek za aktuální kalendářní rok.

 

Palmknihy – eReading s.r.o., se kterými 
máme uzavřenou smlouvu o  spolupráci, 
nabízí více než 90 000 e-knih různého 
žánru (od beletrie po naučnou). Podmínky 
půjčování naleznete na našich interneto-
vých stránkách: https://www.tanvald.cz/
volnycas/mestskaknihovnatanvald/ekni-
hyvknihovne.html

Dobrá zpráva pro studenty vysokých 
škol a vyšších odborných škol registrova-
ných ve federaci eduID.cz.: Ministr kultury 
Lubomír Zaorálek se dohodl s  předsedou 
Svazu knihkupců a  nakladatelů (SČKN) 
Martinem Vopěnkou na uzavření licenční 

smlouvy, která by do  konce června 2021 
umožnila úplné zpřístupnění digitalizo-
vaných dokumentů dostupných na  trhu 
prostřednictvím digitálních knihoven pro-
vozovaných Národní knihovnou ČR, Mo-
ravskou zemskou knihovnou, Univerzitou 
Karlovou v  Praze, Moravskou zemskou 
knihovnou v  Brně, Knihovnou Akademie 
věd ČR, Národní technickou knihovnou 
a  Městskou knihovnou v  Praze. Studenti, 
pedagogové a  vědečtí pracovníci tak bu-
dou mít dalších 5 měsíců zajištěn přístup 
ke všem dílům chráněným autorským zá-
konem včetně nejnovější literatury tak, jak 
to bylo dosud. 

Kompletní digitální fondy lze najít 
po  přihlášení na  adrese https://www.ndk.
cz nebo na adrese https://dnnt.mzk.cz.

Městská knihovna Tanvald •
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Únorové dění ve Středisku volného času Tanvald •

Začínáme bohužel opět nevesele. Čin-
nost kroužků je kvůli vládním opatřením 
pozastavena, děti k  nám stále nemohou. 
Snažíme se být s nimi v kontaktu alespoň 
prostřednictvím webových stránek a soci-
álních sítí. Vymýšlíme pro ně nejrůznější 
tipy na  tvořivé i  jiné aktivity a  jsme moc 
rádi, že to spoustu kluků a holek baví!

Úspěch měla kupříkladu naše Sněhová 
výzva. Děti se mohly zapojit do 10 zimních 
výzev, v rámci kterých měly třeba postavit 
originálního sněhuláka, sněhovou stavbu, 
zachytit stopy ve sněhu nebo vytvořit ba-
revné ledy či stromového skřítka. Svá dílka 
pak vyfotily a  posílaly je na  náš Faceboo-
kový profil. Za to pak od nás obdrželi ma-
lou odměnu.

Od  začátku opatření také plníme náš 
virtuální „Zábavník“, kam dáváme tipy 
na všelijaké tvoření, ale třeba i to, jak si za-
traktivnit domácí výuku. 

Na jarní prázdniny jsme pro děti připra-
vovali pestrý program, ale ani ten se ne-
mohl uskutečnit. A tak jsme se jím alespoň 
inspirovali a  každý den vkládali na  inter-

net tipy na aktivity, které děti mohou pod-
nikat venku nebo doma. Místo výletu do li-
berecké IQLANDIE jsme vytvořili pracovní 
listy na  zábavné pokusy, místo turistic-
kých výprav sepsali tipy na výlety do okolí. 
Seznámili jsme je se svátkem Hromnice, 
který v úterý zrovna byl, a když se zhorši-
lo počasí, poslali jsme jim zábavné nápady 
na „Pyžamový den“. Prázdninové tipy jsme 
zakončili komiksem k  dotvoření se psím 
hrdinou. Obdrželi jsme několik opravdu 
hodně povedených Trampot teriéra Tima, 
což nám udělalo velkou radost.

I další týdny se odehrávaly v nějakém te-
matickém duchu. Před Valentýnem jsme 
vyhlásili „Srdíčkové dny“ a  nachystali dě-
tem k  vyzvednutí kreativní sady na  výro-
bu srdíčkového polštářku, vytisknout si 
třeba mohly naše Valentýnské loto. Neza-
pomněli jsme ani na masopustní týden či 
sportovní aktivity. 

Aby měli kluci a holky motivaci k výpra-
vám do  přírody, mohli a  (snad) stále mo-
hou využít naše Lesní hraní. Kartičky se 
zábavnými úkoly lze nalézt v šumburském 
parku a také na bývalé bobovce – od pen-
zionu Bobovka až do sedla Špičáku. Lesní 
hraní u  nás lze také zakoupit v  kapesním 
provedení na výlety nebo jako dárek.

Začali jsme také pilně připravovat let-
ní tábory. Pevně věříme, že v létě už bude 

nad koronavirem vyhráno a děti si budou 
moci užít tradiční pobytový tábor (posled-
ní prázdninový týden) i  tábory příměst-
ské – kutilský, šicí, výtvarný, rybářský či 
vědecký. Nově se mohou těšit na  artefi-
leticko-muzikoterapeutický „příměšťák“ 
plný prožitkového tvoření a muzicírování. 
Letos poprvé chystáme i  „tábor“ pro ma-
minky s nejmenšími dětmi, pro které jsme 
zavedli oblíbenou tvořivou „Čurbes hernu“. 

Samozřejmě jsme nezapomněli ani 
na  naši tradiční klasiku – Toulavé boty, 
letos s podtitulem „Rozhlédni se!“. Výpra-
vy budou mířit na rozhledny (včetně těch 
nových) a vyhlídky Jizerských hor, což ko-
responduje i s tématem letošního ročníku 
naší výtvarné soutěže, o které jsme vás již 
informovali. 

Veškeré informace o  táborech, soutěži 
i  nejrůznější tipy na  to, co dělat, když se 
doma nudíte, naleznete na  našich webo-
vých stránkách www.svctanvald.cz, Face-
bookovém profilu Středisko volného času 
Tanvald a Instagramu svc_tanvald.

Přejeme všem pevné zdraví a  opravdu 
velmi se těšíme na  okamžik, kdy bude-
me moci znovuobnovit činnost kroužků 
a opět u nás přivítat děti! Současná situa-
ce nás velmi trápí, bohužel s tím nemůže-
me nic dělat. 

Za SVČ Tanvald A. Bartovská
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Zima jak má být •
Letošní zima je konečně ta pravá... 

zasněžená, mrazivá, zkrátka ladovská. 
Nemusíme dojíždět do vyšších jizersko-
horských partií za  sněhem, ideální ly-
žařské podmínky máme po několika le-
tech i u nás, v Tanvaldě. Ač se vzhledem 
k  situaci nedají plně využívat všechna 
zimní tanvaldská sportoviště tak, jak by 
si mnozí přáli, běžecké tratě u lesíka za-
žívají lyžařský boom. Na běžky si poprvé 
v  životě stoupla řada dětí i  dospěláků, 
na  kolečku krouží nejen závodníci, ale 
i  hobíci, babičky a  dědečkové se svý-
mi vnoučaty. Přispěla k  tomu i  kvalitní 

úprava lyžařských tratí, kterou zajišťuje 
TJ Tanvald z. s. Tratě se ujíždějí v závis-
losti na sněhových podmínkách a mož-
nostech, a  to jak pro bruslení, tak pro 
klasický způsob běhu. Velmi děkujeme.

Poděkování patří i  ledařům, kteří se 
věnují tvorbě a údržbě ledu na „gumít-
ku“ u  ZŠ sportovní tak, aby byl připra-
ven na veřejné bruslení, až situace do-
volí.

Tanvaldská sjezdovka se také chysta-
la na  svůj provoz. Mnozí se divili, proč 
se zasněžuje. Důvod byl prostý. Aby se 
mohlo lyžovat po  spuštění lyžařských 

areálů co nejdéle do  jara, byla potřeba 
vyšší sněhová peřina.

Další výborná příležitost, jak si mů-
žeme užít zimní sporty, je vypluhova-
ná cesta na  jižní sedlo Malého Špičáku. 
Sáňkařský sport do  tohoto regionu ne-
odmyslitelně patří a letos si ho můžeme 
vyzkoušet i v Tanvaldě.

Co dodat závěrem? Snad jen to, aby se 
takováto zima opakovala každý rok, aby-
chom mohli bez omezení jezdit na běž-
kách, sjezdovkách, bruslit, sáňkovat, 
bobovat, hýbat se na čerstvém vzduchu.

Jana Tůmová

U  vyhlídky Špička a  na  jižním sedle jsou nově nainstalovány 
krásné informativní tabule. Pokud nemáte tip na výlet, přijďte si 
je prohlédnout na  vlastní oči. Můžete jít nahoru bobovkou, kde 
pro děti nachystalo Středisko volného času Tanvald lesní hru. 
A nezapomeňte si sáně, ze sedla to pofičí až ke kempu. 

Špička ještě zajímavější •

Ekologická farma v Tanvaldě se zabývá chovem masného skotu 
již přes dvacet let. Příjemné prostředí pro zvířata a chov na nej-
vyšší úrovni zajišťuje nepřekonatelnou chuť masa. Farma nabízí 
prodej masa ze dvora i  služby jatek (porážky). Majitel František 
Berka pružně zareagoval na covidová omezení a za pouhých 50 Kč 
vám v okruhu 30 km dopraví maso až domů.

Farmu najdete v Horním Tanvaldě v ulici Pod Špičákem. Další 
službou, kterou se na farmě zabývají, je ustájení koní. 

Více informací přineseme v příštím čísle.                                       -red-

Znáte Ekofarmu Tanvald? •
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Za  přítomnosti JUDr.  Přiklopilové 
a předsedkyně spolku MDDr. Šebestové se 
2. února rozpečetily spolkové pokladnič-
ky v kostelích sv. Petra a Pavla na Horním 
Tan valdě, sv. Františka z  Assisi na  Šum-
burku a  přenosné pokladničky umístěné 
v  zubní ordinaci Tanvaldent s.r.o. Celkem 
v nich bylo obsaženo 33.696,- Kč. 

Na  transparentním účtu tak má spo-
lek k dispozici 129.972,-Kč. Všem dárcům 
spolek děkuje! 

Byla zahájena první etapa oprav na kos-
tele sv. Petra a  Pavla - vyklízení prkenné 
podlahy a  zásypu. Díky Technickým služ-
bám města Tanvald, které pravidelně udr-
žují příjezdovou cestu ke kostelu a zajišťují 
likvidaci odpadu mohou práce probíhat 
bez větších obtíží. Po vyklizení půdy bude 
provedeno přesnější zjištění postižení 

krovu a  vypracování projektu na  opra-
vu. Zároveň byla podána žádost o  dota-
ci 60.000,- na  činnost spolku na  městě 
Tan vald, kterou bude projednávat zastu-
pitelstvo na  svém nejbližším zasedání. 
Podstatnou část této částky tvoří projekt 
Realizace informačního panelu u  kostela 
na Horním Tanvaldě. Další část finančních 
prostředků bude sloužit ke  konání akcí 
spolku a běžných provozních nákladů (tisk 
plakátů, úprava zázemí na  faře Tanvald, 
propagační činnost). Budeme se na  vás 
všechny těšit na  Velikonoce - první akci 
spolku v tomto roce. Budeme chtít společ-
ně uklidit a  vyzdobit kostel sv. Františka 
z Assisi pro pravidelné bohoslužby a zpří-
stupnit veřejnosti kostel sv. Petra a  Pavla 
Horní Tanvald.

Zaznamenáno z Farních listů

Na Hromnice o pár tisíc více  •

V  minulém čísle jsem vám nabídla di-
vadelní představení trochu jinak. Některá 
představení se mohou vidět několikrát, ale 
tentokrát přicházím s  představením pro 
děti. Můžete se s  dětmi vydat za  divadelní 
pohádkou. Za  jakou? Třeba za  tou o  jizer-
skohorských rozhlednách:

Kdysi dávno v  Jizerských horách, v  krá-
lovství Tanvald žil jeden zdatný král. Jez-
dil po  lesích lovit zvěř a  poddanému lidu 
vládl moudře a  spravedlivě. Jednoho dne 
si však uvědomil, že mu léta ubíhají a  sil 
ubývá. Kdo se po něm jednou ujme vlády? 
Napadlo ho, že si najde manželku, aby měl 
následovníka. V okolí bylo princezen i dí-
vek dost a dost, ale která by měla na trůn 
usednout vedle něj? Rozhodl se tedy, že je 
všechny navštíví, aby si vybral tu pravou. 
A  protože tanvaldské království obklopo-
valy samé kopce, musel se i za princezna-
mi vydat vzhůru. Nejbližší vrchol, kde by-
dlela první princezna, se jmenoval Špičák. 
Zelená cesta lemovaná samými zelený-
mi lístečky vedla knížectvím Žďár a  dále 
lesem. V  jižním sedle rozkvetly samé po-
mněnky, takže cesta na  vrchol Špičáku 
byla celá modrá. Král pozdravil princeznu 
a vydal se dále na sever. Zprvu byla cesta 

Divadlo žije v pohádce •

opět zelená, ale v knížectví Jiřetín rozkvet-
la samými pampeliškami, takže se změni-
la ve žlutou. Mezi skálami zde pod Finko-
vým kamenem žila krásná víla, která dala 
králi napít z  kamenného hrnce co tu za-
nechal samotný čert. Král si zde odpočinul 
a  vydal se za  další princeznou na  vrchol 
zvaný Bramberk. Cesta opět zmodrala, 
protože tentokrát ji lemovaly modré chrpy. 
Po vrcholu Bramberk bylo na dohled sídlo 
další princezny, která se jmenovala Slo-
vanka. Cesta vedla rudými tulipány, takže 
byla celá červená. Pouze na  samotný vr-
chol se květy tulipánů zavřely, a tak cesta 
zase zezelenala. Od princezny Slovanky se 
král vydal opět po  zeleně lemované cestě 
za  princeznou, která měla sídlo na  hoře 
jménem Královka. Zde princeznu pozdra-
vil, pobyl u ní několik dnů a vydal se dále 
na  jih. Cesta byla opět modrá, protože tu 
všude kvetly modré zvonky. U  velikého 
buku však najednou po  cestě rozkvetly 
nádherné červené růže. Touto červenou 
cestou došel král až na  Proseč, kde měla 
sídlo další princezna. Ani zde se však král 
dlouho nezdržel a  vydal se na  cestu zpět. 
Pozdravil petřínskou princeznu z  jablo-
neckého knížectví a  s  krátkou zastávkou 
u  princezny Nisanky, ke  které došel opět 

po  zelené cestičce, se chtěl pomalu vrátit 
domů. Vstoupil na cestu plnou červených 
malin, která ho dovedla až k místu, kde žila 
v černé studni zlá čarodějnice. Opatrně se 
proplížil kolem, aby ho čarodějnice ne-
spatřila, a rychle spěchal dál po lesnatém 
hřebenu až na vrchol Muchov. Zde měl síd-
lit duch Jizerských hor Muhu. Ducha však 
nikde neviděl, ale maliny zmizely a místo 
nich podél cesty rostly samé lesní jahůdky, 
takže cesta byla opět celá červená. Krásná 
lesní víla Terezínka mu sama nasbírala 
jahody do hrníčku, a ještě mu poradila, ať 
nezapomene na  krásnou princeznu Ště-
pánku, která má sídlo na protějším kopci.
Když si doma trochu odpočinul, vydal se 
tedy za  Štěpánkou. K  ní vedly z  tanvald-
ského království hned tři cesty. Na té nej-
kratší nekvetly žádné květiny, jen zelená 
tráva. Druhá, delší cesta byla provoněná 
modrými kosatci a  ta nejdelší zase roz-
kvetla žlutými petrklíči. Petrklíč je klíč 
ke každému srdci, proto se král vydal po té 
žluté. Princezna Štěpánka ho stejně jako 
ostatní princezny mile přivítala a pohosti-
la jej. Král poděkoval a vrátil se zpět domů, 
aby mohl v  klidu přemýšlet, která bude 
jeho vyvolená. Rozhodl se, že už žádnou 
další princeznu hledat nebude a  vybere 
si jednu z  těch, které navštívil. O  tomto 
rozhodnutí se však zlá čarodějnice Černá 
Studnice dozvěděla a rozhodla se, že krále 
potrestá za to, že ji vynechal. Začala čaro-
vat, ale protože byla hloupá a zlá, nějak to 
kouzlo popletla a  začarovala i  sama sebe. 
Tak se stalo, že všechny princezny včetně 
zlé čarodějnice zkameněly. Král byl velmi 
smutný a  princezen mu bylo velice líto. 
Z  každého toho kamene nechal postavit 
rozhledny, aby se z nich mohli lidé rozhlí-
žet do kraje a kochat se nádhernou jizer-
skohorskou krajinou. 

I  vy se můžete vydat po  cestě, kterou 
musel urazit tanvaldský král. Květiny už 
po cestě sice nerostou, ale pomůžou vám 
značky stejné barvy, jako byly květiny. 
A kdo ví, třeba se vám podaří si některou 
princeznu vyčarovat zpět. A když ne, určitě 
si na princezny vzpomenete, až se i vy bu-
dete rozhlížet po našem krásném kraji.

-vlakod-
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na všechna brýlová

skla
na brýlové obruby

Akce platí od 4. 1. 2021 do odvolání. Slevy na skla a obruby lze sčítat.

Krkonošská 134, Tanvald, tel.: 777 912 585

Slevy lze sčítat!

DOMÁCÍ  
ŠTĚSTÍ   IVY 
HÜTTNEROVÉ

 Tanvald | R-LBC 
107.9 FM | 102.3 FM

každý den 7.20 a 14.40


