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V pondělí 13. července a 
10. srpna 2019 proběhnou 
pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti.

Už jedooou!

Scolarest 5

Informace
• Koupaliště otevřeno!
Více na str.20

• Autokemp ožije 12. září 2020     
Tanvaldskými slavnostmi.
Více na str.13

• Letní hasičská country zábava 
11. července 2020 od 12 hodin. 
Více na str. 12

  26.  srpna  2020  se  uskuteční 
zájezd  do  partnerského  města 
Lubomierz.  Bližší  informace  se 
dozvíte v Infocentru Tanvald, kde 
se  budete  moci  přihlásit  od  3. 
srpna 2020.

-red-

Zájezd do Polska

 Již po několik let patří druhý červ-
nový víkend oslavám Cimrmanovy 
doby. Letos do tradičního programu 
zasáhla nouzová opatření. Z dvouden-
ního programu se museli návštěvníci 
spokojit pouze se Spanilou jízdou a 
programem u kostela sv. Františka 
z Assisi (o programu více na str.8). Ale 
i tak stál XV. ročník Spanilé jízdy určitě 

za to. Příjezd skoro sta borců na his-
torických bicyklech provázelo nadšení 
a dobrá nálada. Letos jich byl rekordní 
počet. Bylo s podivem, že ačkoliv 
vyjeli už ráno z Návarova a absolvovali 
dlouhou trasu i se silnou dešťovou 
přeháňkou, tak byli veselí a plni elánu. 
Zdálo se, že by nebyl problém, kdyby 
měli jet napříč republikou. Na závěr 

slavnostního defilé nás překvapili 
společnou písní věnovanou Zdeňkovi 
Svěrákovi, kterou si s radostí zazpívali 
i všichni ostatní. Snad jej potěší stejně 
jako hromadná fotografie všech cyklo-
jezdců, která mu bude zaslána.

-vlakod-

Refrén písně:
Tam, kde hy, tam, kde hy, 

tam, kde hynou vlci, 
tam, kde hy, tam, kde hy, 

tam, kde hynou vlci, 
tam, kde hy, tam, kde hy, 

tam, kde hynuli sobi, 
Čech se přizpůsobí, 
Čech se přizpůsobí!

Foto Antonín Bělonožník

Foto Antonín Bělonožník Foto Antonín Bělonožník

Foto Antonín Bělonožník
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  V květnu proběhla setkání s obyvateli města 
Tanvaldu. Vzhledem k tomu, že ještě platila 
určitá omezení kvůli Covidu, jaká byla účast?   
„Jediné, co připomínalo nedávný 
problém s nákazou, byly roušky. Jinak 
na všech místech, kde se setkání 
uskutečnila, byla přátelská atmosféra s 
nadprůměrnou účastí občanů.“
Setkání proběhla v jídelně Scolarestu 
na Výšině, v penzionu U Hanzlíčků, na 
Šumburku nad Desnou v hasičské zbrojnici, 
Českém Šumburku, Horním Tanvaldu 
a v penzionu Světlá. Co se občané na 
setkáních dozvěděli?  
„Tradičně informuji o rozpočtu, 
investičních akcích, problematických 
záležitostech. Prostě o všem 
důležitém tak, aby občané měli přesné 
a pravdivé informace. Tím velice 
efektivně předcházíme případným 
nedorozuměním, která by mohla 
vzniknout nesprávnou interpretací 
dané věci.“
Jaké byly nejčastější dotazy?
„Většina dotazů byla spojovaná 
s pravidelnou činností technických 
služeb, parkováním, investicemi. A 

vždy s velkým pochopením a pochvalou 
za nastíněná řešení. Prostě vždy došlo 
ke shodě v názorech. Spokojenost 
diskutujících nás velice těší a zároveň 
zavazuje.“
Jak je pro vás důležitá zpětná vazba od 
občanů?
„Všechny podněty nás zajímají. 
Analyzujeme je a snažíme se o řešení. 
Někdy to jde rychle, jindy pomaleji. Ale 
to, jak občané reagují a jak hodnotí 
např. vzhled města, nás ubezpečuje o 
správnosti našich kroků.“
Jak se město „popralo“ s nouzovým stavem?
„Tanvald je obcí s rozšířenou 
působností. Z tohoto titulu jsme měli 
v rámci vyhlášeného nouzového 
stavu velkou řadu povinností nejen 
k našemu městu, ale i k celému 
správnímu obvodu. Ale vše dopadlo, 
jak mělo. Tedy co se týká naší činnosti. 
S dopadem do ekonomiky města se 
budeme potýkat delší dobu. Jsem ale 
velký optimista. Za rok už bude vše 
zažehnáno.“
Mnohá města ruší z důvodu zhoršené 
ekonomické situace část svých investičních 

záměrů. Jak to řeší město Tanvald?
„V tuto chvíli neplánujeme rušit 
žádné investice. Jsem přesvědčený, 
že plánované investice je potřeba 
z více důvodů zrealizovat. A to co 
nejdříve. Vždyť vybudování výtahu 
v ZŠ Sportovní řešíme už tři roky a 
získali jsme téměř 5 mil. Kč dotaci. 
Na rekonstrukci nízkoprahového 
zařízení máme bezmála 10 mil. Kč 
dotaci. Mám informaci, že snad dobře 
dopadne i žádost o dotaci 2 mil. Kč 
na rekonstrukci hřiště u Masarykovy 
ZŠ. Ve výstavbě je již vyhlídka na 
Malém Špičáku, zde o případné dotaci 
ještě není rozhodnuto. Vybudujeme 
parkoviště v ulici Okružní, řešíme i 
úpravu dalších míst na parkování. Jak 
to bude v dalších letech, ukáže čas. Ale 
např. rekonstrukci budovy výtvarného 
oboru ZUŠ, kterou připravujeme na 
příští rok, zrealizovat musíme.
Z jaké akce máte v tuto chvíli největší radost?
„Paradoxně je to z velké „rozkopanosti“ 
města. To proto, že za těmi obrovskými 
problémy stojí výstavba sítě optických 
vláken, kterými bude téměř celý 

Tanvald propojen. A toto nejmodernější 
superrychlé a stabilní připojení povede 
až ke koncovému uživateli. Troufám si 
tvrdit, že neexistuje mnoho měst, která 
by měla takou propojenost občanů a 
institucí nejmodernější technologií pro 
téměř neomezený přenos dat rychlostí 
světla.“
Otazník visel nad letošní Spanilou jízdou Járy 
Cimrmana, jak tuto tradiční akci hodnotíte?
„Byla překrásná. S největším počtem 
dobových jezdců na kolech. 
Poděkování patří všem, kteří se na 
zdařilé akci podíleli. Od hasičů, členů 
mikroregionu, pracovníků technických 
služeb, úředníků, spanilých jezdců... 
Prostě superatmosféra od začátku až 
do konce.“
Děkuji vám za rozhovor.

-vlakod-

Ptali jsme se starosty města Vladimíra Vyhnálka

Přípravy pro optickou síť

Prořez stromů. Kdo najde statečného dřevorubce?

Práce na vyhlídce na Malém Špičáku jsou v plném proudu

 V současné době věžní hodiny na 
kostele na Šumburku nefungují. Po 
prohlídce hodinového stroje odborní-
kem hodinářem, který již dlouhodobě 
provádí jejich údržbu, bylo konstato-
váno, že oprava stávajícího hodino-
vého stroje by byla složitě proveditelná 
a neefektivní. Vzhledem k tomu dojde k 
modernizaci věžních hodin, která bude 
provedena do konce měsíce července 
2020. Před tím musí být nutně prove-
deno vyčistění prostor věže od znač-
ného množství holubího trusu, musí 
být provedeno zabezpečení větracích 
otvorů proti vniku holubů a dezinfekce 
prostor. Modernizace věžních hodin 
bude financována městem a vyžádá 
si dle předběžných odhadů několik 
desítek tisíc korun.

-red-

Věžní hodiny čeká změna
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 V roce 2019 bylo díky recyklaci 
a využití papíru, plastů, skla, kovů, 
nápojových kartonů a dalších komodit 
v rámci tříděného odpadu a využití 
odpadů v systému EKO-KOM uspo-
řeno 21,6 mil. GJ energie, tedy zhruba 
tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok 
více než 332 tisíc domácností. V pří-
padě tolik diskutovaného globálního 

oteplování přispěl systém tříděného 
sběru a využití odpadů EKO-Kom ke 
snížení emisí o 922540 tun CO2 ekvi-
valentu. Na Osvědčení jsou uvedeny 
výsledky za rok 2019, kterých jsme 
dosáhli v našem městě a tím přispěli ke 
zlepšení životního prostředí a snížení 
uhlíkové stopy. 

-red-

 Konec školního roku v mateřských 
školách s sebou přinesl ukončení 
nouzového stavu a návrat k běžnému 
chodu s některými, ještě trochu omezu-
jícími, opatřeními. Například zahradní 
slavnosti jako rozloučení s předško-
láky a pasováním budoucích školáků 
v jednotlivých školkách byly, bohužel, 
letos bez přítomnosti rodičů. Ale i tak 
se všechny učitelky snažily, aby si tento 
významný den děti užily a připravily pro 
ně zajímavé indiánské či pohádkové 
dopoledne. I školní výlety byly směřo-
vány do přírody. 
Ve všech třech školkách oslavili MDD 
trochu jinak. V jedné školce měly děti 
hádankové hledání pokladu. V druhé 
si hrály na indiány a po splnění všech 
úkolů objevily také poklad a ve třetí 
procházely pohádkovou říší a také je 
čekala nějaká ta sladká odměna. Pro 
tatínky k jejich svátku děti vyrobily 
drobné dárečky a poděkovaly jim pís-
ničkou, či básničkou za jejich lásku a 
péči. 
Ve všech školkách proběhlo závěrečné 

fotografování na školní zahradě. 
Věříme, že si červnový program děti 
užily. 
Mateřské školy čeká změna v tvorbě 
webových stránek. Během měsíce 
srpna dostanou nový kabát díky spon-
zorskému daru jednoho z řad rodičů, 
který se nabídl, že bude náš web 
spravovat. 
Učitelky dostaly pochvalu za zvládnutí 
koronavirové krize od paní ředitelky 
i od starosty města a taktéž i my, uči-
telky, chceme poděkovat rodičům za 
dodržování všech opatření.
Rodičům, a zvláště dětem chceme 
popřát krásné prožití prázdnin. Užijte 
si ve zdraví a klidu vytoužený čas 
se svými dětmi a těšíme se na nový 
začátek školního roku. Přejeme všem 
předškolákům, ať se jim ve škole líbí a 
vykročí první den do školy tou správ-
nou nohou. 
Hodně štěstí a úspěchů vám přeje celý 
kolektiv MŠ Tanvald.

Učitelky MŠ 

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Zprávičky 
z mateřských škol

Třídím, třídíš, třídíme...

Vyplatím 3.000 Kč tomu, kdo prokazatelně identifikuje majitele 
tohoto „podpisu“.

Vladimír Vyhnálek, starosta města Tanvald

                                           Nově jsme pro vás otevřeli 

                                          BISTRO A KOLONIÁL 
                               v Krkonošské ulici 370, Tanvald – Šumburk. 
Nabízíme:  
• polední obědové menu i rychlé občerstvení (burgery, …)
• domácí moučníky a lahůdky (chlebíčky, saláty…)
• kvalitní kávu (i čerstvě praženou)
• českou kopečkovou zmrzlinu Primu a osvěžující míchané nápoje 
 (domácí limonády v bistru i sebou …)
• farmářské sýry, medy a výrobky z včelích produktů 
Zajišťujeme komplexní pohoštění pro rodinné oslavy, svatby i �remní akce 
– dovoz cateringu nebo menší párty u nás v bistru 
(nad rámec běžné otvírací doby). 
            Otvírací doba od pondělí do pátku: 8 - 17 hodin, 
         koloniál i v sobotu 8 - 11 hodin . 
             Objednávky přijímáme osobně, telefonicky na č. 724 057 108 
      nebo e-mailem: obchod@dobrotyodluisy.cz. 
         Více informací na www.dobrotyodluisy.cz.

INZERCE
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Výuka na Šumburku 
od 25. května

Vzděláváme se na Masaryčce
 25. května jsme se sešli s velkou 
většinou dětí zase ve škole. Přes 
různá hygienická opatření si spo-
lečný měsíc užíváme, jsme rádi, že 
můžeme pracovat mezi kamarády. 
Školním výletům sice současná 
situace nepřeje, ale vydávat se 
za poznáním a pohybem do okolí 
školy naštěstí můžeme. Velkou 
výhodou tanvaldských škol je, že 
les máme za humny….
1.B: Vyrazili jsme na Terezínku, 
cestou jsme se dozvěděli něco 
z přírodovědy a vlastivědy.
2.B: Druháci se do školy už hodně 
těšili. On-line výuku i práci na prak-
tických zadáních vyměnili opět 
za školní lavice, společnou práci 
se spolužáky a učení v přírodě. 
Nastoupili všichni, až na jednu 
žákyni. Ta se přímé výuky účastní 
pomocí videochatu v teamsech. 
Společně nám to jde lehčeji a 
veseleji.
4.B: Některá témata z češtiny a 
matematiky se probírají lépe ve 
školních lavicích, ale přírodovědu 
trávíme zásadně venku – napo-

sledy u rybníčku. Také geometrie 
na hřišti nám není cizí.
5.B: Páťáci, kteří dorazili do školy, 
se těšili hlavně na své kamarády. 
Ve třídě si opakujeme hravou 
formou probrané učivo. Spolu 
jsme také oslavili Den dětí pořád-
nou porcí zmrzliny.

Milena Šostková

 Školní rok 2019/2020 se nachýlil 
ke konci a s posledním zvoněním 
nám začaly prázdniny. Během 
školního roku jsme se naučili 
mnoho nového. A to nejen žáci … 
 „Naši učitelé nesmějí být podobni 
sloupům u cest, jež pouze ukazují, 
kam jít, ale samy nejdou.“ To jsou 
slova Jana Amose Komenského, 
kterými se ve své učitelské praxi 
řídíme. V letošním školním roce 
jsme absolvovali mnoho školení 
a seminářů. Pravidelně jsme 
se obohacovali na Kritickém 
myšlení pod vedením lektorky 
Hany Antonínové Hegerové. Na 
společných setkáváních jsme se 
seznámili s různými metodami, 
které podporují vlastní učení žáků. 
Jednalo se například o volné 
psaní, řízené čtení s předvídáním, 
brainstorming, I.N.S.E.R.T., myš-
lenkové mapy či pětilístek. 
 Na druhém stupni jsme tyto 
metody začleňovali do většiny 
předmětů. Kladli jsme důraz na 
mezipředmětové vztahy a propo-
jení učiva se současným světem. 
V letošním školním roce jsme 
opustili tradiční pojetí třídnických 
hodin. Vsadili jsme na celodenní 
projektové dny a zavedli  třídnická 
dopoledne. Během dopoledních 
vyučovacích hodin se třídní učitelé 
věnovali práci se žáky na témata 
stanovená školní metodičkou pre-
vence. Pozornost se orientovala 
na zdravé vztahy v třídním kolek-
tivu, sebepojetí či prevenci riziko-
vého chování. Tento nový systém 
se osvědčil a během třídnických 
dopolední jsme odvedli velký kus 
práce. Už teď plánujeme, čím 
obohatíme výuku během nového 
školního roku. 
 Druhým rokem jsme zapojeni 
do výzvy Šablony II, z které jsme 
finacovali asistenty pedagogů 
či kroužky. Smysluplné trávení 
volného času považujeme za 
efektivní nástroj primární pre-
vence, tedy předcházení různým 

projevům rizikového chování (ať 
už se jedná o závislost na online 
prostředí nebo počítačových 
hrách či dětskou kriminalitu). V 
uplynulém školním roce jsme tak 
mohli volný čas dětí obohatit o 
kroužek čtenářský, badatelský či 
kroužek deskových her. Žákům 
jsme pro zvládnutí učiva nabízeli 
také doučování. Vlivem situace, 
která nastala od března, budeme v 
těchto aktivitách pokračovat ještě 
v prvním pololetí následujícího 
školního roku. Zároveň na ně od 
září navazujeme výzvou Šablony 
III, která naší škole přinese zhruba 
500 000 Kč na asistenty pedagogů 
a projektové dny. 
 Od nového školního roku plánu-
jeme také zapojení do dalších pro-
jektů, jež obohatí učitele naší školy 
novými znalostmi a dovednostmi, 
které pak zavedou do běžné 
výuky. Zaměříme se především 
na čtenářskou gramotnost. Určitě 
budeme pokračovat v novém (již 
třetím) ročníku celoroční školní 
soutěže Čtenářská výzva. 
 Touto cestou děkujeme všem 
žakům, kteří zvládli složitou situaci 
posledních měsíců a komunikovali 
se svými učiteli online či jinými 
formami. Také děkujeme rodi-
čům, kteří se s bravurou dokázali 
postarat o své potomky i v rámci 
školních povinností, přestože 
byli často plně vytíženi vlastními 
pracovními povinnostmi. Také 
děkujeme všem, kteří nám dosud 
dali pozitivní zpětnou vazbu k 
uplynulému školnímu roku a pře-
devším projevovali spokojenost 
s domácím vzděláváním v době 
„koronaprázdnin“ (zejména oce-
ňovali, že nebylo jen strohou prací 
s učebnicí a pracovním sešitem). 
 Přejeme všem příjemné léto, 
hodně odpočinku, zdraví pro-
spěšného pohybu a plno nových 
zážitků.

Monika Šrýtrová

Pááci z Masaryčky 
jdou na 2. stupeň

 Jedná se o přátelský aktiv-
ní,menší kolektiv sportovců, 
kreativců, učenců a hráčů. Žáci 
si vzájemně důvěřují, respektují 
se, rádi komunikují, zapojují se 
do projektů, připravují akce, učí 
se poznávat sami sebe. Ve výuce 
používají pomůcky pro lepší 
zapamatování si učiva. Dokáží 
pracovat samostatně, pracují s 
chybou. V hodinách se setkávají 
s frontální, skupinovou či projekto-
vou výukou. Milují čtenářské dílny, 
kde si pravidelně čtou souvislé 
texty, přemýšlí, hovoří, píší o nich 
a sdělují si zkušenosti. V oblibě 
mají zahřívací, kontaktní, herecké 
a pohybové aktivity, které se vyu-
žívají v každé hodině. 
A právě tato třída opouští první 
stupeň. A moc se těší! Ale proč? 
Zde jsou příčiny: čeká je rozvojový 
plán, mimoškolní aktivity, mimo-

školní akce (spaní pod širákem, 
noční orientační běh, vaření v pří-
rodě, návštěva kina), seznamovák 
v přírodě, přírodovědné exkurze 
do přírody, celoroční hra volného 
psaní, tvorba ilustrací a vlastní 
knihy, pořádání akcí pro ostatní 
– sportovní odpoledne, dílny, před-
stavení, vědecké pokusy, charita-
tivní akce, exkurze – návštěva 
útulku, věznice, výlety – vodácký 
výcvik, cyklistický a lyžařský. 
Dobrovolně se mohou zúčastnit 
tělesné výzvy a měsíčních pro-
jektů. A nejlepší na tom je, že na 
všech těchto akcích se prolíná 
učivo se zábavou, což žáky velice 
baví.
I ty se můžeš stát součástí této 
aktivní a přátelské třídy. Tak 
neváhej a přijď na 2. stupeň do 
Masaryčky.

Denisa Šepsová
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Změna objednávkového systému 
ve školním stravování

 Výuka na sportovce se 
pomalu vrací do zajetých kolejí, i když 
stále musíme akceptovat nařízení 
vlády. 11. 5. nastoupili deváťáci, kteří 
se připravovali na přijímačky, 25. 5. se 
otevřely dveře školy pro prvostupňové 
žáky, 8. 6. měli možnost do školy 
nastoupit žáci 2. stupně, vše na základě 
dobrovolnosti. Výuka byla pestrá, nejen 
klasické předměty, či konzultace, ale i 
sportovní aktivity – in line bruslení 
na stadionu, cyklistický trénink 
druhostupňových, výlety do přírody 
spojené s opékačkou, oslava dne dětí 
ve školní družině, projektové dny např. 
cesta do pravěku a řada dalších aktivit. 
Krom toho stále probíhala distanční 

výuka. Zájemci o sportovní třídu v 
pondělí 1. 6. absolvovali talentové 
zkoušky na městském stadionu. 
I deváťáci si konečně mohli 8. 6. 
oddechnout, svou první životní zkoušku 
složili. A jak dopadli? To se dozví až po 
uzávěrce Tanvaldského zpravodaje. 
Školní rok 2019-20 skončil trošku 
zvláštně, jinak, než na co jsme zvyklí. 
Děkujeme všem. Přejeme dětem, 
rodičům, pedagogům krásné prázdniny 
a těšíme se na 1. září. Budeme doufat, 
že nový školní rok bude probíhat tak, 
jak jsme byli zvyklí. Ve škole, školních 
lavicích, s kamarády a se svými učiteli.

Jana Tůmová

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí zřizovatele a ředitelů škol bude od 1.9.2020 ve školních 
jídelnách v Tanvaldu zaveden objednávkový systém. Objednávkový systém bude 
nastaven pro žáky formou stálé předobjednávky. 
Důležité pokyny pro zahájení stravování od 1.9.2020

•	 Výběr ze 3 druhů hlavních jídel na jídelním lístku z toho jídlo č.1 
bude automatická předobjednávka.
•	 Automatickou předobjednávku lze měnit nejpozději den předem 
do 14,00 hod. (přes web www.mujscolarest.cz nebo na terminále před 
vstupem do jídelny).
•	 Jídlo lze odhlásit den předem do 14,00 (přes web www. 
mujscsolarest.cz nebo na terminále před vstupem do jídelny).
•	 Ve výjimečném  případě  (nemoc)  lze provést odhlášku 
telefonicky na číslo: 731 438 470 nebo emailem: zr.0670@scolarest.cz 
do 8,00 hod ráno aktuálního dne.
•	 Pokud  nebude  oběd  odhlášen  -  automaticky  bude  cena 
oběda odečtena z konta !!!
•	 Burza  jídel - po skončení rušení objednávky (po 8.00 v den 
konzumace je možnost přesunout jídlo do Burzy objednávek, kde si ho 
může objednat strávník, který si předchozí den zapomněl objednat.
•	 Pro realizaci automatické objednávky musí být vždy dostatečný 
kladný zůstatek na kontě.
•	 Na stravovacím portále www.mujscolarest.cz lze sledovat 
jídelní lístek, objednávky, stav konta, konzumace, lze nastavit zasílání 
informace o poklesu stavu konta.

K aktivaci vašeho objednávkového účtu je potřeba e-mailová adresa, na 
kterou Vám budou zaslány přihlašovací údaje do stravovacího portálu www.
mujscolarest.cz.  Pro ty, kteří jsou již zaregistrovaní, se nic nemění, jenom 
bychom Vás chtěli požádat o zaslání aktuální mailové adresy - (viz. ústřižek 
níže). Prosíme o vyplnění a zaslání fotky nebo scanu ústřižku na e-mail 
zr.0670@scolarest.cz  do 10.7.2020

Online přechází na inline a to 
není zdaleka všechno

In line bruslení na stadionu

Talentové zkoušky na městském stadionu

Talentové zkoušky na městském stadionu

Pěškokoloelektro
na sportovce

 Celkem 21 pedagogických pra-
covníků se zapojilo do květnové 
výzvy do práce pěšky, na kole 
či elektrokole. Cílem je podpořit 
šetrnou dopravu ve městě, nechat 
auto doma a šlapat pěkně po 
svých, nebo na svém kole. Letošní 
již 2. ročník proběhl trošku nestan-
dardním způsobem. Vzhledem 
k výuce na dálku jsme museli 
lehce poupravit pravidla. Ujeté 
či nachozené kilometry jsme si 
nepočítali jenom cestou z práce a 
do práce, ale víceméně kdykoliv, 
kamkoliv a téměř na čemkoliv. 

Podařilo se nám docela slušně 
rozhýbat náš pedagogický sbor. 
Suma sumarum se v měsíci květnu 
našlapalo na kole bez pohonu 
2307 km, na elektrokole 558 km 
a pěšky či během, na in line brus-
lích či na vodě to bylo 2217 km. 
Všichni účastníci výzvy byli 15. 6. 
v tanvaldském autokempu oce-
něni symbolickým tričkem. Veliké 
díky patří všem, kteří do toho šli, 
sportovali, hýbali se a podpořili 
týmového ducha pedagogického 
sboru.

Jana Tůmová

mailto:zr.0670@scolarest.cz
http://www.mujscolarest.cz/
http://www.mujscolarest.cz/
http://www.mujscolarest.cz/
mailto:zr.0670@scolarest.cz
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I.
*ZM bere  na  vědomí  informace o činnosti 
rady města v období od 05. 02. 2020 do 29. 
04. 2020.
II.
*ZM bere  na  vědomí informace o činnosti 
kontrolního výboru, finančního výboru a 
výboru pro rozvoj cestovního ruchu.
III.
*ZM bere  na  vědomí  informace o činnosti 
společností s majetkovou účastí města:  
1) Nemocnice Tanvald s.r.o.,
2) Teplárenství Tanvald s.r.o.,
3) TABYS s.r.o.
IV.
*ZM schvaluje účetní závěrku města za rok 
2019.
V.
*ZM po projednání závěrečného účtu za 
rok 2019 vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením bez výhrad.
VI.
K majetkoprávním záležitostem *ZM:
1/ rozhodlo:
a/ schválit  výkup stavební parcely č. 57 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
580 m2

 v katastrálním území Tanvald, 
jejíž součástí je stavba: Tanvald č.p. 426, 
občanská vybavenost za kupní cenu ve výši 
500.000 Kč od firmy KOVOŠROT GROUP 
CZ s.r.o., se sídlem Ke Kablu 289/7, Praha – 
Dolní Měcholupy;
b/ schválit rozpočtové opatření č. 24/2020:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
pořízení st. p. č. 57, k.ú. Tanvald, jehož 
součástí je stavba: Tanvald č.p. 426  
500.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod hospodářského výsledku z minulých 
let    + 500.000 
Kč
2/ souhlasí s technickými podmínkami 
prodeje části pozemkové parcely č.1932/2 
v katastrálním území Tanvald, označené 
podle geometrického plánu č. 1588-
1016/2014 ze dne 04.12.2014 jako 
pozemková parcela č. 1932/12 (ostatní plocha 
– jiná plocha) o výměře 724 m2, uvedenými 
v dopise Správy železnic, státní organizace, 
se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, ze 
dne 08.04.2020, č.j. 22679/2018-SŽDC-
GŘ-031(3) a s podpisem Prohlášení 
o případných ekologických závazcích 
spojených s nabývaným majetkem;
3/ rozhodlo:
1/  schválit  výkup části pozemkové parcely 
č. 102/1 (trvalý travní porost) v katastrálním 
území Šumburk nad Desnou označené podle 
geometrického plánu č. 1110-355/2019 ze 
dne 12. 11. 2019 jako pozemková parcela č. 
102/6 (trvalý travní porost) o výměře 35 m2 od 
paní L. za kupní cenu 4.000 Kč;
2/ schválit rozpočtové opatření č. 25/2020:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
pořízení p. p. č. 102/6, k.ú. Šumburk nad 
Desnou  4.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod hospodářského výsledku z minulých 
let  + 4.000 Kč
4/ rozhodlo  na základě vydaného a 
zveřejněného záměru prodat  pozemkovou 

parcelu č. 218/11 (zahrada) o výměře 169 
m2 v katastrálním území Tanvald panu Š. za 
kupní cenu ve výši 69.400 Kč.
5/ rozhodlo na základě vydaného a 
zveřejněného záměru prodat  část 
pozemkové parcely č. 328/67 (ostatní 
plocha – jiná plocha) v katastrálním Tanvald 
označené podle geometrického plánu č. 
1804-64/2020 ze dne 25. 03. 2020 jako díl „a“ 
o výměře 8 m2 manželům D.  za kupní cenu 
ve výši 16.700 Kč.
VII.
*ZM rozhodlo  schválit poskytnutí 
peněžitého daru ve výši 33.000 Kč o.p.s. 
Hospic sv. Zdislavy a  schválit rozpočtové 
opatření č. 19/2020:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ  
nerozdělené dotace a dary neziskovým 
organizacím v oblasti soc. služeb - 
33.000 Kč
dar HOSPIC sv. Zdislavy, o.p.s. Liberec  
  33.000 Kč
VIII.
*ZM rozhodlo uvolnit finanční prostředky na 
realizaci rozšíření parkoviště ulice U Lesíka 
naproti č.p. 562 – 567 a schválit rozpočtové 
opatření č. 21/2020:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR  ROZVOJE  A  KOMUNÁLNÍCH 
VĚCÍ  - 399.287 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
parkoviště ul. U Lesíka u č.p.  562  
  399.287 Kč
IX.
*ZM rozhodlo schválit vypracování 
projektové dokumentace na akci „Parkoviště 
ul. Větrná, sídliště Výšina, Tanvald“ a schválit 
rozpočtové opatření č. 20/2020:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
parkoviště ul. Větrná    
 397.969 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých 
let  397.969 Kč
X.
*ZM rozhodlo schválit realizaci úpravy 
centrálního parkoviště spočívající 
zejména v úpravě zeleně podél chodníku 
v Krkonošské ulici a  schválit rozpočtové 
opatření č. 23/2020:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR  ROZVOJE  A  KOMUNÁLNÍCH 
VĚCÍ   + 1.645.827 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých 
let  + 1.645.827 Kč
XI.
*ZM rozhodlo uvolnit finanční prostředky na 
realizaci projektu „Vyhlídka nad Tanvaldem“ a 
schválit rozpočtové opatření č. 22/2020:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR  ROZVOJE  A  KOMUNÁLNÍCH 
VĚCÍ   + 135.520 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
vyhlídka nad Tanvaldem   
3.138.593,39 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých 
let  + 3.274.113,39 Kč

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města 
Tanvald konaného dne 13. 05. 2020Tanvald konaného dne 13. 05. 2020

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 
dne 13.05.2020 dne 13.05.2020 

*RM ve věci žádostí o poskytnutí podpory 
Junák-český skaut, středisko Jablonec nad 
Nisou, z.s a Linky bezpečí, z.s. :
1/ schvaluje poskytnutí peněžitých darů z 
rozpočtu města Tanvald v roce 2020 takto: 
1) Junák-český skaut, středisko 
Jablonec nad Nisou, z.s. Nebeská 5226/7 
Jablonec nad Nisou, ve výši 20.000 Kč

2) Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 
Praha ve výši 5.000 Kč
2/ rozhodla provést rozpočtové opatření 
č.18/2020:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ  
nerozdělené dotace  25.000 Kč
dar Junák-český skaut, středisko Jablonec 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

nad Nisou, z.s. 20.000 Kč
dar Linka bezpečí, z.s., Praha   5.000 Kč
3) schvaluje uzavření Darovacích smluv o 
poskytnutí peněžitých darů dle předložených 
návrhů č. 3 4/2020 – 35/2020.
*RM jako zřizovatel Masarykovy základní 
školy a obchodní akademie Tanvald, Školní 
416, příspěvkové organizace schvaluje 
podání žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR, Operační program Výzkum, 
vývoj, vzdělávání, výzva Šablony III, číslo 
výzvy - 02_080. Doba realizace od 1.9.2020 
do 31.8.2022.
*RM jako zřizovatel Základní školy Tanvald, 
Sportovní 576, Tanvald schvaluje podání 
žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR, Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání, výzva Šablony III, číslo výzvy 
- 02_080. Doba realizace od 1.9.2020 do 
31.8.2022.
*RM souhlasí s provozováním koupaliště 
v letní sezoně červen, červenec a srpen 

2020 a schvaluje Smlouvu o užívání a 
provozování areálu koupaliště v České 
ulici mezi městem Tanvald a J. S. na 
období od 01. 06. 2020 do 31. 08. 2020 dle 
předloženého návrhu. 
*RM souhlasí s provedením výmalby 
vestibulu a WC městského kina Jas firmou 
Miroslav Bachtík – ZESTANO se sídlem 
Krátká 636, Desná a rozhodla provést 
rozpočtové opatření č. 17/2020: 
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ  
+ 57.454 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA   - 57.454 Kč 
*RM rozhodla prominout společnosti 
Dimatex CS, spol. s r.o. se sídlem Stará 24, 
Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou nájemné za 
pozemky pro umístění 7 kontejnerů na sběr 
starého textilu za období II. čtvrtletí 2020 ve 
výši 2.625 Kč.
*RM rozhodla pronajmout bytovou 
jednotku č. 18, garsoniéru s příslušenstvím 
v 2. NP, Vítězná 593, Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou panu V.  F. na dobu neurčitou.

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 
dne 27.05.2020dne 27.05.2020

*RM vydává záměr na prodej pozemkové 
parcely č. 1485/2 (ostatní plocha – 
ostatní komunikace) o výměře 211 m2  
v katastrálním území Tanvald následovně:
1/ ideální ½ paní S.;
2/ ideální ½ manželům B.
*RM vydává záměr na prodej pozemkových 
parcel č. 1973 (ostatní plocha – jiná plocha) 
o výměře 43 m2, č. 205/2 (ostatní plocha – 
jiná plocha) o výměře 3228 m2 a č. 205/3 
(ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 
161 m2 vše v katastrálním území Tanvald 
manželům G. za účelem výstavby rodinného 
domu.
*RM schvaluje Smlouvu o provedení 
stavby na realizaci projektu „Vyhlídka nad 
Tanvaldem“ mezi městem Tanvald a firmou 
SIZ, s.r.o., Velké Hamry 694, IČ 27265480 
dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla:
1/ schválit Smlouvu mezi městem 
Tanvald a firmou Dotace Snadno spol. 
s r.o. Ořechová 3336, 276 01 Mělník, IČ 
03638600 na zpracování žádosti o dotaci a 
analýzy potenciálu tvorby odpadů na akci 
„Vybudování sběrného dvora pro město 
Tanvald“ dle přeloženého návrhu;
2/ provést rozpočtové opatření č. 26/2020:
BĚŽNÉ VÝDAJE
STAROSTA + 83.500 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA - 83.500 Kč
*RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
pachtovní ze dne 09.03.2016 mezi městem 
Tanvald a panem D. dle předloženého 
návrhu.
*RM schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene – služebnosti 
ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly 
podle předloženého návrhu Smlouvy o 
zřízení věcného břemene – služebnosti č. 
IV-12-4017367/VB/01, týkající se zařízení 
distribuční soustavy – kabelu NN, nového 
pilíře na části pozemkové parcely č. 91/5 
v katastrálním území Šumburk nad Desnou;
2/ Smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12-4017367/VB/01 mezi 
městem Tanvald a firmou ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV 
– Podmokly podle předloženého návrhu, 
týkající týkající se zařízení distribuční 
soustavy – kabelu NN, nového pilíře na části 
pozemkové parcely č. 91/5 v katastrálním 
území Šumburk nad Desnou.
*RM ruší své usnesení č. 282/20/2019 ze 
dne 23.10.2019 týkající se vydání záměru 
na prodej částí pozemkové parcely č. 237/1 

(trvalý travní porost) v katastrálním území 
Tanvald manželům S. a manželům D.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi paní 
L. a městem Tanvald týkající se výkupu 
pozemkové parcely č. 102/6 (trvalý travní 
porost) o výměře 35 m2 v katastrálním území 
Šumburk nad Desnou dle předloženého 
návrhu.
*RM rozhodla vyřadit z evidence majetku 
likvidací/prodejem:
1/ malotraktor MT8-065 včetně přívěsu, RZ L 
009870, inv. č.  293110/1;
2/ frézu sněhovou SF 1200, inv. č. 
295230/19.
*RM v souladu s čl. VI., bod B 1) b zřizovací 
listiny souhlasí s přijetím peněžitého daru 
ve výši 25.000 Kč příspěvkovou organizací 
Mateřská škola Tanvald, U Školky 579.
*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 150.000 na opravu dlažby před 
kuchyní v MŠ U Školky
*RM schvaluje Darovací smlouvu č. 
37/2020 mezi městem Tanvald a organizací 
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Pod 
Perštýnem 321, Liberec dle předloženého 
návrhu.
*RM rozhodla změnit své usnesení č. 
124/10/2020 ze dne 13.05.2020 takto: *RM 
rozhodla prominout společnosti Dimatex CS, 
spol. s r.o. se sídlem Stará 24, Svárov, 460 
01 Stráž nad Nisou nájemné za pozemky 
pro umístění 7 kontejnerů na sběr starého 
textilu za období II. čtvrtletí 2020 ve výši 
1588,13 Kč.
*RM po projednání žádosti spolku ROMA 
Tanvald, z.s. rozhodla zapůjčit mobilní 
toalety a upravit trávník na pozemkové 
parcele č. 205/2 v kú. Tanvald pro 
uspořádání komunitní akce zahrnující oslavy 
Mezinárodního dne Romů dne 27.06.2020.
*RM schvaluje program zasedání 
zastupitelstva města dne 17. 06. 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. Majetkoprávní záležitosti 
6. Náměty, připomínky, diskuze
7. Závěr

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Zastupitelstvo, rada města
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 
dne 10.06.2020dne 10.06.2020

*RM vydává záměr na pronájem části 
pozemkové parcely č. 210/1 (trvalý travní 
porost) o výměře 30 m2 v katastrálním území 
Šumburk nad Desnou panu E. pro účely 
užívání jako zahrady a umístění skleníku.
*RM vydává  záměr na pronájem části 
pozemkové parcely č. 375/141 (ostatní 
plocha – jiná plocha) o výměře 1 m2 
v katastrálním území Tanvald firmě Rengl, 
s.r.o., se sídlem Zákopnická 354/11, Liberec 
za účelem umístění plakátovací plochy.
*RM ruší své usnesení č. 127/11/2020 
ze dne 27.05.2020 týkající se záměru na 
prodej pozemkových parcel č. 1973, č. 
205/2, č. 205/3 v katastrálním území Tanvald 
manželům G.
*RM souhlasí s umístěním zemní kabelové 
přípojky „JN, Tanvald, st. p. č. 1332 - svod, 
kNN, SP100“ dle požadavku firmy ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV na pozemkové parcele č. 323/2 
v katastrálním území Tanvald ve vlastnictví 
města Tanvald.
*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. IP-12- 4010994/
VB/2, týkající se stavby zařízení distribuční 
soustavy – zemního kabelového vedení 
NN na části pozemkové parcely č. 323/2 
v katastrálním území Tanvald; 
2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IP-12-4010994/VB/2 mezi městem 
Tanvald a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, týkající 
se stavby zařízení distribuční soustavy – 
zemního kabelového vedení NN na části 
pozemkové parcely č. 323/2 v katastrálním 
území Tanvald podle předloženého návrhu. 
*RM schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene – služebnosti 
ve prospěch GasNET s.r.o., se sídlem 
Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem podle 
předloženého návrhu Smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. 9900104786_1/2020, 
týkající se stavby středotlaké plynovodní 
přípojky pro č.p. 583, Na Balkáně, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou;
2/  Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 
9900104786_1/2020 mezi městem Tanvald 
a firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 
940/96, Klíše, Ústí nad Labem a manželi 
Václavem a Helenou Krumphanzlovými, 
bytem Na Balkáně 583, Tanvald, část 
Šumburk nad Desnou podle předloženého 
návrhu.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 27/2020 spočívající v uvolnění prostředků 
rozpočtové rezervy na dokrytí akce 
„konektivita v budově ZŠ č.p. 416“ a rozdělení 
této akce na investiční a neinvestiční část:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
konektivita v budově ZŠ č.p. 416  
 - 80.000 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KV    
+ 89.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA  - 
9.000 Kč
*RM po projednání žádosti Rodinného 
centra Maják, z.s. o poskytnutí dotace na 
dofinancování projektu „Maják - přístav 
pro ohrožené rodiny 2020“ doporučuje 
zastupitelstvu města:
a) schválit poskytnutí dotace ve výši 
104.502 Kč  
b) schválit rozpočtové opatření:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ  
nerozdělené dotace a dary  
 - 104.502 Kč
dotace Rodinné centrum Maják, z.s. na 

projekt „Maják-přístav 
pro ohrožené rodiny 2020“   
104.502 Kč
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem 
Tanvald a panem Š. týkající se převodu 
pozemkové parcely č. 218/11 (zahrada) o 
výměře 169 m2 v katastrálním území Tanvald 
podle předloženého návrhu. 
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem 
Tanvald a manželi D. týkající se převodu části 
pozemkové parcely č. 328/67 (ostatní plocha) 
v katastrálním území Tanvald označené 
podle geometrického plánu č. 1804-64/2020  
ze dne 25. 03. 2020 jako díl „a“ o výměře 8 m2  
podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi firmou 
KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. a městem 
Tanvald týkající se výkupu stavební parcely 
č. 57 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
580 m2 v katastrálním území Tanvald, 
jejíž součástí je stavba: Tanvald č.p. 426, 
občanská vybavenost podle předloženého 
návrhu.
*RM bere  na  vědomí předložené zprávy o 
provedené finanční kontrole hospodaření 
příspěvkových organizací.
*RM rozhodla  využít nabídku na speciální 
ochrannou deratizaci Tanvald – sídliště 
Výšina 
od pana Jiřího Tymicha, Občanská 1187, 
468 51 Smržovka, v celkové výši 114.580 Kč 
a  rozhodla  provést rozpočtové opatření č. 
28/2020:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ 
+ 114.580 Kč

ROZPOČTOVÁ REZERVA   - 
114.580 Kč 
*RM rozhodla pronajmout byt č. 4, Raisova 
333, Tanvald, část Šumburk nad Desnou 
paní Š. na dobu určitou od 01.07.2020 do 
30.06.2021.
1/ vydává  záměr prodat Stavebnímu 
bytovému družstvu Špičák, se sídlem 
Krkonošská 181, Tanvald spoluvlastnický 
podíl na bytových jednotkách nacházejících 
se v budově č.p. 181, postavené na pozemku 
parcelní číslo st. 87/2 v katastrálním území 
Tanvald:
spoluvlastnický podíl 3575/7090 na bytové 
jednotce č. 181/113,
spoluvlastnický podíl 2102/4169 na bytové 
jednotce č. 181/114,
spoluvlastnický podíl 1669/3310 na bytové 
jednotce č. 181/115,
spoluvlastnický podíl 2235/4433 na bytové 
jednotce č. 181/116,
spoluvlastnický podíl 1918/3804 na bytové 
jednotce č. 181/117; 
2/ vydává záměr prodat Stavebnímu 
bytovému družstvu Špičák, se sídlem 
Krkonošská 181, Tanvald:
spoluvlastnický podíl 11499/187516 na 
společných částech budovy č.p. 181 
postavené na pozemku parcelní číslo st. 87/2 
a na pozemku parcelní číslo st. 87/2,
spoluvlastnický podíl 11499/187516 na 
pozemku parcelní číslo st. 87/3,
spoluvlastnický podíl 11499/187516 na 
pozemku parcelní číslo st.87/4,
vše v katastrálním území Tanvald.
*RM jako zřizovatel Základní umělecké školy 
Tanvald, příspěvkové organizace uděluje 
v souladu s čl. VI., písm. A odst. 2) zřizovací 
listiny souhlas s nabytím klavírního křídla 
Reček v hodnotě 498.000 Kč. 
*RM jako zřizovatel Základní umělecké školy 
Tanvald, příspěvkové organizace schvaluje 
podání žádosti o poskytnutí dotace: Název 
výzvy: Fiche č. 8 – A.3.1.3 Podpora rozvoje 
spolkové činnosti a volnočasových aktivit – 
rozvoj obcí; Název projektu: Klavírní křídlo 
Reček; Celková výše nákladů: 498.000 Kč; 
spoluúčast školy 20 %. Doba realizace: srpen 
2020.

*RM jako zřizovatel Střediska volného času 
Tanvald, příspěvkové organizace schvaluje 
podání žádosti o poskytnutí dotace: Název 
výzvy: Fiche č. 8 – A.3.1.3 Podpora rozvoje 
spolkové činnosti a volnočasových aktivit – 
rozvoj obcí; Název projektu: Modernizace 
keramických, výtvarných a šicích kroužků; 
Celková výše nákladů: 265.000 Kč; 
spoluúčast školy 30 %. Doba realizace: rok 
2020.
*RM souhlasí s vydáním kolaudačního 
souhlasu na stavbu „Přístavba a stavební 
úpravy objektu Ekofarma Tanvald – jatka a 
masná výroba, prodejna“, kterou byly dotčeny 
pozemky ve vlastnictví města Tanvald 
(stavební parcela č. 757 a pozemková 
parcela č. 781/5 k.ú. Tanvald).
*RM souhlasí s pokácením 1 borovice 
nacházející se u č.p. 550, ul. Palackého, 
Tanvald, na pozemkové parcele č. 307/1, k.ú. 
Tanvald, dle předloženého návrhu odboru 
rozvoje a KV s tím, že dřevo bude použito pro 
potřeby města nebo prodáno dle platného 
ceníku.

*RM souhlasí s pokácením 3 jeřábů a 4 
borovic nacházejících se v ulici Okružní, na 
pozemkové parcele č. 328/1 v katastrálním 
území Tanvald, dle předloženého návrhu 
odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude 
použito pro potřeby města nebo prodáno dle 
platného ceníku.
*RM schvaluje vyplacení odměn ředitelkám 
škol a školských zařízení za I. pololetí 2020 
ve výplatním období za měsíc červen 2020 
dle přílohy.
*RM rozhodla, že se letošní ročník soutěže 
HAF – Humor v amatérském filmu 2020 
neuskuteční.
*RM schvaluje Kontrolní řád města Tanvald 
s účinností od 15.06.2020.
*RM schvaluje pracovní plán rady města na 
II. pololetí 2020 dle předloženého návrhu.
*RM jako zřizovatel JSDHO Tanvald – 
Šumburk souhlasí s účastí této jednotky 
na taktickém cvičení Krajského hasičského 
sboru Libereckého kraje dne 16.06.2020  na 
stanici Tanvald.

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

V červenci a srpnu 2020 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!)

Červenec
Anna Balážiková

Jindřich Svárovský
Anna Sluková
Jiří Jakoubek
Krist Richard

Jana Austelová
Věra Háková

Mária Doležalová
Jana Janatová
Ladislav Tomeš

Ludmila Pražáková
Alžběta Pelcová
Ladislav Štymák
Alena Skalická

Zdena Balcarová
Eva Žalmanová

Jana Procházková

Srpen
Marta Beňová
Petr Jebavý

František Lála
Danuška Nepimachová

Ladislav Belda
Miroslav Růžička

Stanislav Martínek
Marie Hronová

Jaroslava Gombalová
Miroslav Daníček

Ivan Žák
Josef Cabrnoch
Marie Havlíková

Poděkování
Velký dík za poskytnutí roušek Technických službám 

Jablonec, firmě ARTEP, městu Tanvald, Středisku 

volného času Tanvald, Ivetě Möwaldové, Marcele 

Cabrnochové a Dině Jossi Kolmanové.

Za 1. linii a domácí péči sestra Bc. I. Krykorková 

Smržo – Medic s.r.o.



Tanvaldský zpravodaj    8

Tanvaldský zpravodaj / červenec - srpen 2020

Prosba o spolupráci

 Přestože katolický kostel sv. Petra a 
Pavla v Horním Tanvaldu není zařazen 
mezi památkově chráněné objekty, 
jeho stylově jednotná neorenesanční 
podoba, včetně vnitřního zařízení, 
je zajímavou ukázkou církevní archi-
tektury poslední třetiny 19. století ve 
sklem, bižuterií a textilem pulzujících 
Jizerských horách.
Zakladatelem chrámu byl vážený 
sedlák Johann Michael Friedrich, 
markantní osobnost žijící v letech 
1766-1778, místní rychtář. Tanvald 
byl původně přifařen ke Bzí a poté 
ke Smržovce. Když se však úřady 
snažily zdejší věřící převést pod faru 
v Albrechticích (nově založenou v roce 
1785), protestovali. Friedrich se proto 
rozhodl nastalou situaci vyřešit tím, 
že požádal o stavbu kostela přímo 
v Tanvaldu. Ta mu byla dne 24. 
března 1787 biskupstvím povolena. 
Na pozemku, který zakoupil, postavil 
Anton Teimer z Turnova rokokový 
kamenný kostel se sanktusovou věžič-
kou s malým zvonem a dřevěnou věží 
se dvěma zvony. Základní kámen byl 
položen 8. května 1787, vysvěcený byl 
v roce 1789. Náklady na stavbu ve výši 
3 681 zlatých vídeňské mince uhradil 

sám Friedrich, na vnitřní zařízení se 
složili místní věřící. Do roku 1838 byl 
tanvaldský chrám smržovskou filiací a 
poté lokálií. Farním kostelem je od roku 
1851.
Nedaleko svatostánku postupně 
vznikly fara a hřbitov. Příbytek kněze 
postavil na své náklady rychtář, pekař 
a obchodník s přízí Josef Friedrich 
roku 1835. Pozemek pro místo posled-
ního odpočinku, kde se první pohřeb 
konal 12. dubna 1838, poskytli potomci 
Johanna Michaela Friedricha. Poté, co 
byl roku 1870 katolický hřbitov rozší-
řen, vyrostl vedle něj po dvanácti letech 
obecní hřbitov, významně zvětšený 
v roce 1890. Čestný hrob rychtářské 
rodiny Friedrichů z Tanvaldu 1749-
1850 se nachází nedaleko hlavního 
vchodu na hřbitov.
Mezi lety 1889-1890 byl chrám pře-
stavěn jabloneckým architektem a 
stavitelem Karlem Dautem v neorene-
sančním slohu a opatřen kamennou 
věží s hodinami, které stvořil Johann 
Prokesch ze Smržovky. Nové čtyři 
zvony, umístěné ve věži, ulila zvo-
nařská firma A. Pörner und Sohn 
z Českých Budějovic. Pozoruhodné 
je neorenesanční vnitřní zařízení 

chrámu - hlavní oltář sv. Patra a 
Pavla, boční oltáře sv. Josefa a Panny 
Marie, kazatelnu a křtitelnici zhotovila 
z dubového dřeva proslulá dílna řez-
báře Petra Buška pracující zejména 
pro sychrovské Rohany. Varhany o 
12 registrech jsou dílem známé firmy 
Gebrüder Richter z Krnova. Celkové 
náklady na renovaci kostela přesáhly 
35 tisíc zlatých – na interiéry připadla 
téměř třetina, která byla hrazena 
z veřejné sbírky. Nejvyšším darem 
ve výši jednoho tisíce zlatých přispěl 
penzionovaný farář Anton Friedrich, 
vnuk zakladatele kostela. Dne 22. 
června 1890 novostavbu vysvětil sám 
litoměřický biskup Emanuel Schöbel. 
Neorenesanční mobiliář chrámu 
z počátku 90. let 20. století se v téměř 
v autentické podobě dochoval až do 
dnešních dnů. Vzhled interiéru prošel 
úpravami ještě roku 1924, kdy byla 
provedena nová fresková výzdoba 
stropů v lodi, v presbyteriu a nad var-
hanním kůrem. Fresky korespondující 
s vybavením interiéru vytvořil malíř 
Karl Krattner, profesor Akademie 
výtvarných umění v Praze, přední spe-
cialista na historickou náboženskou 
malbu. V roce 1926 byl do chrámu 

zaveden elektrický proud a osazena 
nová Křížová cesta. Menší změny 
proběhly též v letech 1967 a 1973. 
Svatostánek spravuje Římskokatolická 
farnost Tanvald, která zde pořádá pra-
videlné bohoslužby.

MDDr. Šebestová, místostarostka města

 Vážení občané, ráda bych Vás touto 
cestou požádala o spolupráci. Pokud 
máte jakékoliv historické materiály 
(fotky, videa atd.) týkající se kostela 
sv. Petra a Pavla v Horním Tanvaldu 

, zaneste je, prosím, ke kopii do kan-
celáře tajemníka městského úřadu 
Tanvald. Děkuji za spolupráci.

MDDr. Šebestová, místostarostka města

Kostel svatého Petra a Pavla v Horním Tanvaldu
Zajímavosti, inzerce

INZERCE

VYHRÁVEJTE POBYTY 
v nejznámějších 
českých lázních

každou sobotu 
po celé prázdniny

od 13ti hodin v pořadu VÝLETY

Český rozhlas Liberec
RÁDIO VAŠEHO KRAJE

liberec.rozhlas.cz

VELKÁSOUTĚŽ-LIBEREC-2-2020.indd   1 9.6.2020   10:05:38
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Aktivní čekání na Spanilou jízdu se vyplatilo
 Příjezd Spanilé jízdy je vždy u 
kostela sv. Františka z Assisi očekáván 
s velkým napětím. Dojedou všichni, 
zmoknou, nezmoknou, stačí všem síly? 
Aby to čekání lépe uběhlo, tak stejně 
jako vloni, i letos dopoledne se mohli 
rodiče s dětmi pobavit při nejrůznějších 
disciplínách pořádaných zaměstnan-
ci Střediska volného času v Tanvaldu. 
Závodilo se s kufrem, hrál se BO-

LLOBALL a z některých účastníků se 
na chvilku mohl stát i Robin Hood při 
střílení z luku. A kdo nebyl fyzicky tolik 
zdatný, nebo si chtěl trochu oddech-
nout, tak se mohl věnovat kreativnímu 
tvoření a namalovat si například srdíč-
ko nebo si vyrobit látkovou kočičku. A 
na koho dolehl hlad či žízeň, mohl se 
občerstvit u hasičů. Kdo neochutnal 
vynikající topinku s masovou směsí, 

ten o hodně přišel. Pro dobrou náladu 
vyhrával již od 12 hodin orchestr O.V.J.
DIXIE. Návštěvníci si podupávali do 
taktu a nechyběl ani taneček některých 
odvážlivců. Po příjezdu Spanilé jízdy 
došlo i na pohádku pro děti. Přivezlo ji 
divadlo Bilbo Compagnie a jmenovala 
se Kvak a Žbluňk. Od 15 hodin se mohli 
pobavit i dospělejší diváci při divadel-
ním představení Rudy Hancvencla. 

Předvedl vtipnou hru Karmen a sklidil 
bouřlivý potlesk. Škoda, že diváků byla 
jen hrstka. 
Cimrman má svoji poetiku, a i když le-
tos hlavní představitelé Divadla Járy 
Cimrmana chyběli osobně, v našich 
myslích tu byli všichni s námi.

-vlakod-

Tvořivá dílna SVČ

Běžíme s kufrem až do Liptákova

Skvělý Ruda Hancvencl a jeho Karmen

K vidění byly nápadité kostýmy včetně historického kočárku

Skvělá hudba O.V.J. DixieBudoucí Robin Hood, tady spíš budoucí Mariana
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Dění v RC Maják TanvaldDění v RC Maják Tanvald

Programovou nabídku najdete na www.centrumajak.cz
Facebook: Rodinné centrum Maják, Tanvald
Díky postupnému rozvolňování opatření se zase začínáme scházet 
s maminkami a jejich dětmi. Zatím ještě ne u nás v centru, ale pod-
nikáme setkání „v plenéru“. S Libuškou se rodiny scházejí na zahradě u centra 
nebo podnikají procházky po okolí, se Zuzkou se můžou potkat na hřišti pod 
parkem na Šumburku. Oblíbená jsou i setkání maminek na jejich zahradách. 
Obnovují se tak kontakty mezi členkami komunity, které už mají děti ve škol-
kovém a školním věku a naše centrum, kde vznikla nová přátelství, už nena-
vštěvují. V těchto setkáních a výletech budeme pokračovat i během prázdnin. 
O termínech a místech konání maminky informujeme prostřednictvím mailingu 
a naší facebookové stránky.
Nezahálíme ani v ostatní dny. V době koronavirové jsme se všichni museli na-
učit pracovat online a zjistilo se, že to má svoje výhody. Netrávíme hodiny na 
cestách na různá školení a můžeme se jich účastnit z bezpečí a pohodlí našich 
domovů. Takovýchto vzdělávacích akcí tak můžeme zvládnout mnohem více. 
Školíme se tedy o sto šest i nadále, a to jak on-line, tak i naživo.
Opět se účastníme regionálních setkání mateřských center spadajících pod Síť 
pro rodinu, organizaci v čele s Rút Kolínskou, zakladatelkou mateřských center 
v České republice. Předáváme si podněty, sdílíme zkušenosti, nápady a plány, 
organizujeme pro sebe navzájem malá školení, poznáváme mateřská centra 
napříč Libereckým krajem, navazujeme nová přátelství a spolupráci mimo mi-
kroregion.
Postupně vracíme do našeho programu přednášky a workshopy. V červnu jsme 
měli v centru Zdeňka Oklešťka, lektora vědomé komunikace s dětmi, a psycho-
ložku Zdenku Svobodovou. Přijeli si s námi popovídat o konkrétních situacích, 
které s našimi dětmi řešíme.
V květnu se začaly rozjíždět některé vzdělávací programy, např. Rozvoj jazy-
kových schopností dle D. B. Elkonina s Mgr. Janou Hýskovou a individuální 
výuka.  Ženy opět mohou chodit na jógu s Majdou nebo zdravotní cvičení s Ro-
zárkou. Pokračovalo se také v rekvalifikačním kurzu na pracovníka v sociálních 
službách. 
Taktéž už zase funguje doprovázení pěstounských rodin. Nadále se snažíme 
zůstat s našimi klienty v kontaktu on-line přes e-mail, web a na facebooku.    
    
Během letních prázdnin u nás probíhají oblíbené příměstské tábory. Pomáhají 
zaměstnaným rodičům v době, kdy je zavřená škola, a i většina školek čerpá 
dovolenou. Díky dotacím z Evropského sociálního fondu můžeme nabídnout 
zajímavou cenu.
Letošní témata jsou: 
Lesní království, 13. – 17. 7.
Možná přijde i kouzelník, 20. – 25. 7.
Putování s Robinem Hoodem, 27. – 31. 7.
Malí kutilové, 3. – 7. 8.
Letní olympiáda, 10. – 14. 8.
Toulky historií 17. – 21. 8. 

Připravujeme po prázdninách:
V září uskutečníme přednášku pro rodiče o rizicích internetu a o tom, jak chránit 
děti od jejich prvních kontaktů s digitálním světem. Téma: Kyberšikana a ne-
bezpečí internetu. Přednáší kpt. PhDr. Jan Melša
Během podzimu uskutečníme další oblíbené akce:
Víkendový Den pro ženy s kosmetičkou, masérkou, pedikérkou, manikérkou, 
kadeřnicí a vizážistkou.
Dýňování
Burzu podzimního a zimního oblečení
Dílničky – výroba svíček, adventní věnce
Přednášky na různá témata, prezentace
Akce v přírodě v rámci ekoaktivit 
Divadélko pro děti a mnoho dalších.
PÉČE O PĚSTOUNSKÉ RODINY v MDC Maják, 
klíčová pracovnice: Bc. Andrea Josífková, tel. 739 080 722 
pondělí, čtvrtek 8:30 – 11:00 hod. 
Michaela Fričová, tel. 731653868

Sbírka MAJÁK PRO MARUŠKU VOTRUBOVOU pokračuje.
Maruška stále ještě bere chemoterapii v tabletách, zvýšili jí dávky. S rouškou už 
smí vycházet ven. Po prázdninách se začne postupně začleňovat do školního 
kolektivu. 
Marušce na její boj můžete přispět do pokladničky, která je umístěna v pro-
dejně HG Market, Krkonošská 363, Tanvald nebo na transparentní účet 
286015899/0300. Za jakýkoliv příspěvek srdečně děkujeme. Pro potvrzení o 
daru při větším obnosu nás kontaktujte na info@centrumajak.cz.

Středisko volného času TanvaldStředisko volného času Tanvald

Středisko volného času Tanvald o letních prázdninách:
V červenci proběhne několik příměstských táborů:
29. 6.- 10. 7. turistický tábor „Toulavé boty“
7.-11. 7. „Kutilský“ příměstský tábor
7.-11. 7. tábor pro „Malé švadlenky“
13.-17. 7. „Výtvarný“ příměstský tábor
V srpnu pořádáme pobytový tábor zaměřený na turistiku:
22.-29. 8.  Sloup v Čechách pro děti od 8 do 16 let. Ještě je pár volných míst.
Informace najdete na www.svctanvald.c
Kromě táborů připravujeme nabídku zájmové činnosti pro příští školní rok. 
Přehled nabízených kroužků bude k dispozici opět na našem webu během 
srpna.
POZOR – výtvarná soutěž „Óda na radost“ pokračuje!!!
Vzhledem k březnovému vyhlášení nouzového stavu se nemohly uskutečnit 
koncerty Tanvaldského hudebního jara a s nimi spojená vernisáž výstavy 
vítězných prací z naší výtvarné soutěže „Óda na radost“.
Tato kulturní událost je přeložena na listopad, takže vernisáž výstavy proběhne 
při zahájení festivalu Tanvaldský hudební podzim v pátek 13.11.2020. 
Uzávěrka výtvarných prací je tedy posunuta na 22.10.2020. Do tohoto data 
můžete své práce odevzdávat ve Středisku volného času Tanvald. Práce musí 
být označeny jménem autora, třídou a školou, kterou navštěvuje, u dětí z MŠ 
věkem. Autory vítězných prací odměníme.
Přejeme dětem krásné, dobrodružné prázdniny a dospělým prosluněnou 
dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků!

Kolektiv SVČ Tanvald

Městská knihovna TanvaldMěstská knihovna Tanvald

UPOZORNĚNÍ
Otevírací doba po dobu letních měsíců červenec a srpen
Po a St 9:00 - 11.30 12:15 - 17:00
Út, Čt, Pá  zavřeno

„ZUŠKA VYSTAVUJE“  - závěrečná výstava výtvarného oboru ZUŠ Tanvald 
pod vedením paní Jany Hadravové ve výstavním sálku 29.6. – 17.9.2020
„NÁPADY NA VÝLETY V ČR“ – knižní výstava z našeho fondu ve vstupní 
části knihovny
„E-KNIHY V KNIHOVNĚ“ - tato služba je výhradně pro čtenáře naší knihov-
ny, kteří jsou řádně registrováni. Návod, jak si knihy vypůjčit, naleznete na 
našich webových stránkách: https://www.tanvald.cz/volnycas/mestskaknihov-
natanvald/eknihyvknihovne.html 
v záložce E-knihy v knihovně. Zde také najdete informace o zařízeních, která 
podporují tuto službu.
„KOUZELNÉ ČTENÍ S ELEKTRONICKOU ALBI TUŽKOU“ - nová služba 
pro naše malé čtenáře. Kouzelné čtení umí díky tužce vyprávět příběhy, ob-
sahuje zábavné vzdělávací nebo postřehové kvízy a k tomu spoustu doplňují-
cích informací. Vybírat můžete zatím z 3 knih

TJ Jiskra Tanvald - oddíl kopané 

pořádá nábor pro malé fotbalisty 

ročník 2008 a mladší

dne 1.9.2020 v 16:00 hod.

na Městském stadionu v Tanvaldě

info : 777 653 985 , jitanfotbal@seznam.cz

INZERCE
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Noc kostelů umožnila blízká setkání
  „V pandemii byly chrámy, kostely a jiná 
posvátná místa těžko přístupná. Neko-
naly se veřejné bohoslužby. Tato místa 
osiřela. Bylo v nich až příliš prázdno, 
protože se tam nescházeli lidé. Boles-
tivý nedostatek lidských setkání snad 
mohl být tím prvním rozhodujícím fak-
torem pro otevření bran našich chrá-

mů. Tím druhým je prostá skutečnost, 
že: „Lidé mají rádi krásu křesťanského 
uměni a mnozí jsou vnímaví na sakrální 
prostor…,“ znělo slovo úvodem litomě-
řického biskupa Mons. Jana Baxanta 
k celorepublikové akci zvané Noc kos-
telů. Tato akce probíhala i v Tanvaldě. 
Na Šumburku v kostele svatého Fran-

tiška z Assisi si mohli návštěvníci projít 
kostel, kde byly nainstalovány infor-
mačních tabule o historii kostela. Mohli 
se i zaposlouchat do varhanní hudby. 
Na Horním Tanvaldě byly v lavicích vy-
staveny práce dětí ze Základní školy 
Horní Tanvald. Zároveň byla otevřena 
kostelní věž se zvonicí. Lidé se tak do-

stali do míst, která nejsou veřejnosti 
běžně přístupná. Oproti loňskému roku 
se letošní počet návštěvníků zdvojná-
sobil. Farníci všem děkují za přízeň a 
těší opět na příští rok.

HzH

Kostel Horní TanvaldKostel Horní Tanvald a výstavka dětských prací

Oltář v kostele sv. Františka z AssisiKostel sv. Františka z Assisi

Léto budiž pochváleno!
  Známe to všichni při plánování do-
volené. Počasí je každý rok nevyzpy-
tatelné a nikdy se nedá dopředu od-
hadnout, co nás v letním období čeká. 
Vzít si na svá bedra provoz koupaliště 
je sázka do loterie. Nová nájemkyně 
tanvaldského koupaliště si byla tohoto 
problému vědoma. Přesto se do bu-
dování zmíněného areálu vrhla spolu 
se svou sestrou s vervou. Natírání, 
opravy, čištění, uklízení...a to vše po-
řád dokola. Neodradilo je ani červno-
vé proměnlivé počasí a kmitaly kolem 

bazénu i za vydatného deště. Výměna 
zrezivělého zábradlí taky nebyla zrov-
na jednoduchá, naštěstí se našlo i pár 
dobrovolníků, kteří přiložili ruku k dílu. 
A tak se koupaliště začalo měnit jak Po-
pelka, když rozlouskla oříšek. Tenhle 
oříšek byl sice hodně tvrdý, ale nako-
nec vydal své kouzlo. V době uzávěrky 
Tanvaldského zpravodaje se koupaliště 
začalo napouštět, ale všichni věříme, 
že vše dospěje ke zdárnému konci. 

Nebo vlastně začátku, neboť sezóna 
teprve začíná. Zbývá jen nové nájem-
kyni popřát kromě skvělého počasí i 
zodpovědné a čistotné návštěvníky. Je 
to hlavně na nás, jenom my můžeme 
pohodu na koupališti ovlivnit. Tak ať se 

letos odvíjí trochu jiný děj, než ve Van-
čurově Rozmarném létu, kdy byl „způ-
sob tohoto léta poněkud nešťastný...“ 
Hodně sluníčka!

-vlakod-

Odvoz a likvidace
fekálií

Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890

INZERCE

Začínáme napouštět
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Kemp Tanvaldský Špičák se představuje
  Kemp Tanvaldský Špičák je opět v 
provozu, otevřeno denně. Navštivte 
naši malou hospůdku v areálu kempu. 
Nabízíme točené pivo (na čepu: Roho-
zec 11°, 12°), nealkopivo Pomelo a to-
čenou malinovku. Dále drobné občerst-
vení, maso na grilu a polévku dle denní 
nabídky a další alko i nealko nápoje.
Pořádané kulturní a sportovní akce:
Ve spolupráci s městem Tanvald pořá-

dáme Hudební  léto v Kempu 2020 v 
areálu kempu Tanvaldský Špičák, bližší 
informace na str.20

27.6. 2020 Běhej  s  mapou -10:00 - 
13:00 - orientační závod pro širokou 
veřejnost. Přijďte se podívat a podpořit 
závodníky všech generací. Start-cíl v 
areálu Kempu.
11.7. 2020 AMULET  CYCLOLOGY 

dětský  MTB  CUP  2020, 8:00- 14:00 
v odpoledních hodinách (14:00-16:00) 
bude následovat i cross  country  zá-
vod pro dospělé 
27.7. - 31.7. 2020 příměstský tábor 
"Bikerské  prázdninové  sportovní 
dny vol.1"
17.8. - 21.8. 2020 příměstský tábor 
"Bikerské  prázdninové  sportovní 
dny vol.2"

Průběžně budeme zveřejňovat aktu-
ální události a další koncerty, které 
se budou konat v Kempu Tanvaldský 
Špičák během léta 2020. Všechny in-
formace najdete na našich faceboo-
kových stránkách, na FB událostech a 
na webových stránkách kempu www.
kemptanvaldskyspicak.cz. 

Martina Ťoková
Kemp Tanvaldský Špičák

Městská kulturní kancelář
Autokemp opět ožije 

Tanvaldskými slavnostmi
  V loňském roce byly Tanvaldské slav-
nosti v příjemném a poklidném pro-
středí Autokempu Tanvaldská kotlina. 
Jelikož byly na toto místo velice kladné 
ohlasy, 27. ročník bude 12. září 2020 
opět zde, i když letos se již místo ko-
nání jmenuje Kemp Tanvaldský Špičák.
V pátek, v předvečer samotných slav-
ností bude v areálu kempu taneční zá-
bava, na které zahraje místní skupina 

Benedetta. V sobotu se můžete opět 
těšit na řemeslný jarmark s místními 
výrobci a prodejci, country, taneční 
hudbu i rock, další kulturní program 
na venkovní scéně a také občerstvení. 
Nudit se nebudou ani děti. Podrobný 
program se dozvíte v zářijovém čísle 
Tanvaldského zpravodaje.

-red-

V roce 2019 o občerstvení nebyla nouze

INZERCE
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Kalifornský sen     
Maggie (Dakota Johnson) se touží stát úspěšnou hudební 
producentkou. Jako osobní asistentka popové ikony Grace 
Davisové (Tracee Ellis Ross) by teoreticky měla mít tu nejlepší 
průpravu, jenže prakticky to takhle jednoduše nefunguje. 
Maggie je v Traciině životě ten nejposlednější poskok, který 
donáší kafe a oblečení z čistírny a čtyřiadvacet hodin denně je připravený plnit i 
ty nejbláznivější nápady své šéfové. Pokud má nějaký ten umělecký nápad, Traciin 
producent Jack (Ice Cube) ho pokaždé pohrdavě zamítne. A dobrý nápad by se 
přitom hodil, protože doposav

Havel
Co byste obětovali pro pravdu a lásku?
Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýrazněj-
ších osob naší historie Václava Havla z jeho disidentských 
dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. „Portrét státníka 
nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Horák. Film se soustředí na 
Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu 
a správnou věc, pronásledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby a 
humor. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou.
Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu 
hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes bojov-
níka za lidská práva v letech sedmdesátých až po vůdčí osobnost sametové revoluce 
a celosvětovou ikonu. Dějiny jsou ale až v druhém plánu, film Havel nabízí především 
velký, vzrušující a málo známý příběh, jakých není ve světě mnoho.

Mulan
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí 
sloužit v císařské armádě k obraně země před nájezdníky ze 
severu, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, za-
ujme místo svého nemocného otce. V přestrojení za muže 
překonává Hua Jun nástrahy na každém kroku své cesty a 
učí se využívat své vnitřní síly a přijímat svůj skutečný po-
tenciál. Tato epická cesta z ní nejen učiní ctěného bojovníka, ale vyslouží jí i respekt 
vděčného národa… a hrdého otce.

FILMOVÉ TIPY FILMOVÉ TIPY 

Online předprodej vstupenek do kina Jas odkaz na www.tanvald.cz nebo na www.disdata.cz
Telefon do kina je: 483 394 324, internet: www.tanvald.cz

Program kina denně na RCL: 101,4 FM

červenec 2020

Z důvodu koronavirové pandemie a neustálého posouvání premiér nových filmů 
bude srpnový program kina Jas zveřejněn později na letáčcích, plakátech 

a na webu města.
Děkujeme za pochopení.
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Víte, co dělají v občanském sdružení D.R.A.K. z.s.?

Absurditou roku 2020 zvolila veřejnost tři sazby 
daně na pivo!

 Letošní ročník ankety Absurdita roku 
byl ovlivněn koronavirovou epidemií, 
která přinesla také řadu těžko pocho-
pitelných administrativních opatření. 
Polovina letošních nominací se proto 
vztahovala právě k nařízením přijatým 
v této souvislosti. Přesto si své místo 
na slunci dokázala vybojovat trojje-
diná sazba DPH na pivo. Odborným 
garantem ankety Absurdita roku, 
která je vyhlašována v rámci podni-
katelských soutěží Vodafone Firma 
roku a MONETA Živnostník roku, je 
Hospodářská komora ČR.
„Letošní ročník byl odlišný zejména 
kvůli mimořádné situaci způsobené 
koronavirem, ve které byla spousta 
příležitostí pro přešlapy. V narychlo 
vydávaných vyhláškách a nařízeních 
se jich objevila celá řada. Mne ale 
nejvíce udivila novela zákona, která 
definovala 3 různé úrovně daně na 
pivo stanovené podle toho, kde nápoj 
vypijete. V hospodě je pivo zdaněné 
10 %. Když si ho ale koupíte u stánku, 
zaplatíte daň 21 %. Možná bude nej-
rozumnější koupit si nealkoholické pivo 
zdaněné 15 %. Nedejbože, když se 
někdo rozhodne, že si nechá natočit do 
džbánku s sebou… Hospodský, vyznej 
se,“ doplnil Jan Květ, Národní obchodní 
manažer pro malé a střední firmy spo-
lečnosti Vodafone Czech Republic, 
který je titulárním partnerem soutěže 
Firma roku.
Druhou příčku obsadila žádost o 

potvrzení o uzavření školy, když stát 
všechny školy uzavřel. Rodiče z řad 
živnostníků nad některými podmínkami 
ze strany státu nestačili kroutit hlavou. 
Řada z nich se totiž setkala s vrácenou 
žádostí o ošetřovné, kterou minister-
stvo průmyslu, které je příslušné pro 
posouzení žádosti u živnostníků, vrátilo 
zpět k doplnění. Jako problém byla 
uvedena věta, že žadatel nedoložil 
potvrzení o uzavření školy – i když 
každé malé dítě po celé republice ví, že 
školy byly uzavřené. Žadatelé tak byli 
i po třech týdnech od podání žádosti 
vyzváni k provedení opravy. Potvrzení 
ze školy se podle vysvětlení minister-
stva požadovalo kvůli kontrole, bez níž 
by nebyl k dispozici žádný doklad o 
tom, že dítě v kontextu, s kterým se má 
ošetřovné pobírat, za běžného stavu, 
do školy chodí.
Na třetí příčku letošního hlasování 
veřejnosti o Absurditu roku se dostala 
povinnost platit rozhlasové a tele-
vizní poplatky v zavřených hotelech. 
Zákony se musí dodržovat, to je 
jasné. Poněkud absurdní situace 
však nastává, když v době nouzových 
opatření nařizují podnikatelům platit 
poplatky za služby, které z důvodu 
právě přijatých nouzových opatření 
nemohou vůbec využívat. Hotely a 
ubytovací zařízení tak měly povinnost 
platit rozhlasové a televizní poplatky za 
přijímače, které mají umístěné v poko-
jích, a to i za období, kdy na základě 

epidemiologických opatření musela být 
veškerá zařízení tohoto typu uzavřena, 
a logicky tam televizi ani rádio nemohl 
nikdo poslouchat. Na jedné straně se 
tak diskutovaly nejrůznější programy 
na podporu podnikatelů, ti však mezi 
tím museli platit poplatky za služby dál, 
bez ohledu na jejich čerpání.

Za dobu své existence přispěla anketa 
k odstranění celé řady zbytečných 
zákonů a vyhlášek. Z dnes už zruše-
ných absurdit je to třeba povinnost 
vést evidenci o kontrolách na zdravotní 

nezávadnost, i když tuto evidenci mají 
povinnost vést kontrolní úřady, dále 
třeba neuznávání dokumentů posíla-
ných úřady podnikatelům do datových 
schránek jinými úřady za originály nebo 
vládní nařízení určující firmám, kdy 
mají vymalovat či vyhlášku ukládající 
fyzioterapeutům mít ve své ordinaci 
velké zrcadlo. Jak je patrné z letošních 
nominací, byrokratických povinností 
neubývá. 

-red-

 Od roku 2009 sdružení v Tanvaldu a 
okolí poskytuje 4 registrované sociální 
služby. Tyto jsou určeny pro rodiny 
s dětmi, seniory, osoby se zdravotním 
postižením a osoby, které jsou ohro-
ženy sociálním vyloučením. Naše 4 
pracovnice vyjíždějí denně za klienty, 
aby je podpořily v řešení jejich nepří-
znivých situací. Je to například pomoc 
při vyřizování dokladů, dávek, pomoc 
při vyhledávání zaměstnání, bydlení a 
edukace v oblasti finanční gramotnosti. 
Dále jsou to terapeutické činnosti a 
odborné sociální poradenství v oblasti 
kompenzačních pomůcek. Každý čtvr-
tek je pro občany Tanvaldska otevřena 
ambulance v prostorách U Školky 579, 
Tanvald od 8 do 16 hodin. Zde jsme 
Vám schopni nabídnout nástroje 
k řešení různých sociálních situací. 
Třem ženám z Tanvaldu jsme dali 
smysluplnou práci. V ambulantní den 
poskytujeme klientům, nebo obyvate-
lům Tanvaldska také sociální ošatník 
od 9 do 15 hodin. Ošacení získají lidé 
zdarma, pokud si přinesou doporučení 
z úřadu práce, z městského úřadu 
odboru sociálních věcí, ze základních 
škol či z organizací, které sociální 
služby poskytují. Sociální ošatník je 
provozován v rámci chráněných dílen, 
které jsme v roce 2016 v Tanvaldu 
otevřeli. Obsluhuje je paní z Tanvaldu, 
která je osobou se zdravotním postiže-

ním. Patří sem také šicí dílna, kde zís-
kaly 4 ženy se zdravotním postižením 
práci ( 3 z Tanvaldu a 1 z Plavů). A pro-
tože je potřeba mít pořádek při práci i 
po práci, přijali jsme paní se zdravotním 
postižením na úklid. Máte zde skvělé 
lidi, kteří mají zájem pracovat a parti-

cipovat tak na rozvoji Vašeho města 
a okolí. Lidé i firmy z Vašeho regionu 
podporují provoz ošatníku tím, že nám 
dodávají čisté oblečení a věci pro Vaše 
obyvatele. Jsme rádi, že můžeme pro 
Vaše město pracovat. Nabízíme Vám 
další spolupráci, která podpoří chrá-

něné dílny v Tanvadu: máte li práci pro 
šicí dílny, prosím ozvěte se na telefonní 
číslo: 602700564 paní Ivaně Chytilové, 
vedoucí šicích dílen Tanvald, Liberec. 
Pokud jsme Vás oslovili, můžete si 
naše výrobky zakoupit v Informačním 
centru Tanvald, Krkonošská 629.

-red-

Vyhlašování Absurdity roku. Foto Communa

Každoročně nabízíme naše výrobky i na Tanvaldských slavnostech
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Poznámky:
1 jede 27. června, 18. července, 1. a 22. srpna, 
26. září
2 jede 27. června, 1. a 22. srpna
A historický ozubnicový vlak
B 27. června a 1. a 22. srpna historický motorový 
vlak, 18. července a 26. září historický ozubni-
cový vlak
C historický motorový vlak
Případný jízdní řád na 5. prosince bude vydán 

samostatně
Změna programu vyhrazena!
Bližší informace k akcím budou zveřejňovány na 
těchto stránkách. Další informace můžete získat 
také na našem facebookovém profilu www.face-
book.com/zubacka.cz, na emailu info@zubacka.
cz či na telefonu +420 603 179 136. 
Doufáme, že si z naší nabídky akcí vyberete. 
Přijďte k nám na Zubačku, těšíme se na Vás.

Železniční společnost Tanvald o.p.s.

Nostalgické jízdy na Zubačce

 Dovolujeme si Vás pozvat do 
zrekonstruovaného a po zimní pro-
dloužené přestávce opět otevřeného 
Kittelova domu v Krásné – Pěnčíně. 
Dům spoluvytváří s okolními stavbami 
architektonický rámec původního jádra 
obce, dnes místní části Krásná. Dům 
je nejen architektonickou památkou, 
ale také místem, které se stalo sou-
částí   lidového povědomí a kultury. Jan 
Josef Antonín Eleazar Kittel a jeho dům 
je obtisknut v desítkách pověstí, které 
jsou zpracovány do celé řady knih, či 

např. životopisného historického filmu. 
V domě sídlí nově instalované a neu-
stále doplňované Kittelovo muzeum.

Trocha historie:
Kittelův dům, stejně jako řadu okolních 
staveb nechal vystavět Jan Josef 
Antonín Eleazar Kittel (1704–1783), 
slavný lékař a léčitel z pomezí 
Jizerských hor, Krkonoš a Českého 
ráje, opředený mnoha mýty a pověstmi. 
Uplynulá staletí se ale podepsala na 
vzhledu i stavu celého Kittelovska. 

Kittelův dům byl v roce 2004 na pokraji 
zkázy. S ohledem na památkový cha-
rakter domu a stav jeho poškození 
byl následně investorem Obcí Pěnčín 
dlouhá léta nákladně opravován a 
restaurován. V červnu 2019 byla 
dokončena stavební část rekonstrukce 
a následně byl otevřen pro veřejnost. 

Co je zde aktuálně k vidění.
Kittelův dům je dominantní roubenou 
stavbou. Dnes je využíván jednak pro 
účely výstavní, nachází se zde Kittelovo 
muzeum, ale je zde také infocentrum a 
další společenské a kulturní prostory, 
kde se konají nejrůznější akce. Před 
domem se nachází nově zrekonstru-
ovaná Kittelova bylinná zahrádka, 
pěšinka pro bosé nohy. Můžete se projít 
i po krátké Naučné stezce Kittelovsko. 
Máte - li štěstí na den s dobrými výhledy, 
výhled na Krkonoše a část Jizerských 
hor je neopakovatelný zážitek. Uvnitř 
domu se ve třech patrech (od sklepení 
až po první patro) návštěvníci mohou 
seznámit s působením dr. Kittela. Je 
zde i archeologická, geologická a 
mineralogická výstava připomínající i 
dávnou, ale velmi významnou produkci 
kamenných sekerek, nebo těžbu a 
výrobu pokrývačské břidlice. Úplnou 
novinkou je výstava zářících minerálů. 
Díky luminiscenci získává temné 

dávné sklepení nový světelný, magický 
rozměr. Pozornost je věnována lidové 
architektuře a umění. Zajímavou formu 
mají sklepení, původní zachované 
a zrestaurované jedinečné černé 
kuchyně i další interiéry patrového 
roubeného, hliněnou vymazávkou 
opatřeného domu. Výstavy jsou pojaty 
formou pozvánek do okolí po celém 
Pěnčínsku. 

Tipy na výlety po okolí: Na výstavách 
v domě se můžete seznámit s prameny 
na Kittelovsku, s nejznámější studán-
kou sv. Josefa s  pověstnou léčivou 
vodou, s magickým, pověstmi opřede-
ným pramenem Žernovníku, Černou 
studnicí a okolím, Jistebskými arche-
ologickými nalezišti těžby prehistoric-
kých kamenných sekerek nebo okolní 
lidovou architekturou. Nezapomnělo 
se ani na Žitavsko, které je zde před-
staveno, krom samotného historického 
města, i Žitavskými horami s hradem a 
klášterem Oybin.

Kittelův dům
Krásná - Pěnčín okr. Jablonec nad Nisou, Černostudniční hřeben, Jizerské hory.

 I na rok 2020 připravuje Železniční 
společnost Tanvald akce na jediné 
české ozubnicové trati z Tanvaldu 
do Kořenova a Harrachova. Těšit se 
můžete na nostalgické jízdy s unikáními 
ozubnicovými lokomotivami, chybět 
nebude ani tradiční Vánoční svařák. 
Plán akcí se bude průběžně doplňovat 
a aktualizovat.
Zvláštní vlaky po nejstrmější české 
trati bude dopravovat jedna ze dvou 
dochovaných unikátních motorových 
ozubnicových lokomotiv řady T426.0 
přezdívaných „Rakušanka“. Ve zvlášt-
ních vlacích budou řazeny osobní vozy 
Balm z 60. let 20. století včetně histo-
rického motorového vozu M240.056 
přezdívaného „Singrovka“ a bufeto-
vého vozu Balm Bistro. Na některých 
akcích se ukáže parní lokomotiva 
310.0134 přezdívaná „Kafemlejnek“ či 
další historická vozidla.
Jízdenky na zvláštní vlaky Železniční 
společnosti Tanvald si můžete zakou-
pit přímo ve vlaku nebo na nádraží v 
Tanvaldě. Na některé jízdy budeme 
prodávat i jízdenky na nádraží v 
Kořenově. Větším skupinám doporuču-
jeme včasnou rezervaci míst.
Sobota 27. června 2020 – Sobota na 
Zubačce
Nostalgické vlaky Tanvald - Kořenov a 
zpět, Kořenov - Harrachov a zpět, jízdy 
historického autobusu
Vozidla: motorová ozubnicová lokomo-
tiva T426.001, motorový vůz M240.056, 
vozy Balm, Ce

Sobota  18.  července  2020  –  Za 
pohádkou na Zubačku
Vozidla: motorová ozubnicová lokomo-
tiva T426.0, motorový vůz M240.056, 
vozy Balm
Doprovodný program v Kořenově: jízdy 
historického autobusu
Sobota 1. srpna 2020 – Modelářská  
sobota na Zubačce
Vozidla: motorová ozubnicová lokomo-
tiva T426.0, motorový vůz M240.056, 
vozy Balm, Balm Bistro
Doprovodný program v Kořenově: 
výstava železničních modelů, výstava 
lokomotiv, jízdy historického autobusu
Sobota 22. srpna 2020 – Borůvková 
sobota na Zubačce
Vozidla: motorová ozubnicová lokomo-
tiva T426.0, motorový vůz M240.056, 
vozy Balm, Balm Bistro
Doprovodný program v Kořenově: borův-
kové hody, jízdy historického autobusu 

Sobota 26.  září  2020 – Bramborové 
ukončení sezóny na Zubačce
Vozidla: motorová ozubnicová 
lokomotiva T426.0, motorový vůz 
M240.056, vozy Balm, Balm Bistro 
Doprovodný program v Kořenově: 
pochoutky z brambor, jízdy historic-
kého autobusu
Sobota  5.  prosince  2020  – Vánoční 
svařák ve Výtopně Kořenov

vlak 25482
2548
2

25490
2549
2

2548
4

25494
2548
4

25486

poznámky 1, A 1, B 2, C 2, C 1, A 2, C 1, B 1, A

Tanvald 10:32    13:43   17:43

Desná 10:39    13:50   17:49

Dolní 
Polubný

10:50    14:14   18:14

Kořenov 11:08    14:36   18:36

Kořenov  12:15 13:15 14:15  15:15 16:08  

Harrachov  12:25 13:25 14:25  15:25 16:17  

 

vlak 25481
2548
3

25483
2549
1

2549
3

25495
2548
5

25485

poznámky 1, A 1, B 1, A 2, C 2, C 2, C 1, B 1, A

Harrachov  12:30  13:30 14:30 15:30 16:19  

Kořenov  12:38  13:40 14:40 15:40 16:27  

Kořenov 8:47  12:45     16:48

Dolní 
Polubný

9:00  13:00     17:00

Desná 9:10  13:10     17:10

Tanvald 9:17  13:17     17:17

Jízdní řád
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U Grandu to bouřilo
 Znáte kapelu The Broken Dam? 
Já vím, většina z vás určitě ano, ale 
pokud se ještě najdou tací, kterým tato 
skvělá kapela unikla, tak další řádky 
patří právě jim. Název kapely vychází 
z místní události, neboť v překladu 
znamená protržená přehrada. A tento 

název přesně odpovídá. Nespoutaný 
živel, dechberoucí smršť a tryskající 
příval, to vše je kapela The Broken 
Dam. Založena byla v roce 2007 a 
od roku 2017 hraje ve složení Hanka 
Halford Votočková(klávesy, zpěv), Mike 
DiNikola (e. kytara, zpěv) Dominik 

Pacák (bicí), Libor Votoček (el. kytara) 
a Mojjo Nikl (basová kytara). Hrají pře-
vážně věci ve stylu hardrocku, ale mají 
i několik vlastních songů. 
Na začátku června jsme si je mohli 
poslechnout u hotelu Grand na 
UnterGrandfestu, kde po prvním větším 

covidovém rozvolnění roztancovali u 
předzahrádky nadšené publikum. Další 
dvě kapely Makule a Ovčie Kiahne už 
déšť zahnal do vnitřních prostor, ale o 
to více to tam bouřilo. Úžasné kapely, 
skvělé publikum, vydařená akce!

-vlakod-

Riedlova vila Desná od 1. srpna do 10. září 2018
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 Karel Bouška(+1.12.2008) s pře-
zdívkou Tom Owell byl tramp tělem 
i duší. Bydlel nad nemocnicí a jeho 
stopy se dají stále nalézt v okolí na 
Malém Špičáku. Zajímal se o historii, 
a tak s dobrým úmyslem pojmenoval 
skály o kterých se dozvídal od starších 
pamětníků. Nejbližší rytinou je erb s 
nedokončenou skautskou lilií, z níž se 
dají rozpoznat jen osové mělké linie na 
skalce u studánky nad zahrádkářskou 
kolonií blízko nemocnice v Tanvaldu.
Okouzlen vyprávěním o poustevníkovi 
Josefu Marouskovi a pověstí o loupež-
nících a hroudě másla vysekal hluboké 
vrypy do skal Malého Špičáku, které 
dobře znal. Na skále, které se říkalo 
Čertova vana, protože na vrcholu je 
kámen se skalní mísou, vytesal dvou-
řádkový nápis: MAROUSKŮ KÁMEN.

Dnes už víme, že jeho poustevna byla 
jinde(spíše nad Žďárem). Na vrchol je 
jednoduchý přístup, a tak kdosi nápis 
otloukl kladivem do nečitelna a co hůř, 
omlátil i okraje zajímavého geomorfolo-
gického výtvoru oné skalní mísy.

O stopadesát metrů dál k vrcholu 
M. Špičáku je další skalka s lidovým 
názvem Chleba, Hrouda másla, která 
je obtížněji přístupná a na jejím temeni 
je další nápis: “BUTTERWECKL.“

Je tak nenápadný, že nebýt smrkových 
jehliček, které se větrem srovnaly do 
vrypů nápisu, nepřečetl bych ho. V 
mapách je skála Hrouda zakreslena 
nad desenským nádražím ve Žďáru, 
nedaleko Panoramy.
Na západní straně vrcholového bloku 
je vytesán stylizovaný znak Woodcraftu 
– Ligy lesní moudrosti a nad ním nápis 
TEXAS.  
Po zrušení organizace Junák v r. 1948 
se v Tanvaldu dál scházelo pár kama-
rádů a v roce 1949 založili trampskou 
osadu s tímto romantickým názvem. 
Tom Owell zde nemohl chybět. Více 
o tom píše „Déčko,“ Pavel Vinklát v 
Kronice trampingu v Jizerských horách 
( str. 52-53). Party, které si nyní u skály 
dělají oheň a zanechávají tam nepo-
řádek, o tom nemají ani tušení a ani 
nerespektují základní zákony lesa.
Na samotném vrcholovém skalisku 

Malého Špičáku najdete skalní mísu o 
průměru přes půl metru. Kdosi jí uměle 
dotvořil odtokovou rýhu a voda se v 
ní už nedrží. Zastavilo se tak její další 
zahlubování. Na ploše skály najdete i 
rýhy růžice světových směrů s písme-
nem “S,“ které stále podle kompasu 
platí. Brzo ji uvidíme z plošiny vyhlídky, 
která se tam letos postaví.

Kuna Joe Pepa

Rytiny na Malém Špičáku

Erb s nedokončenou lilií

Čertova vana-Marousků kámen

Čertova vana s původním nápisem

Poničený nápis

Chleba -Butterweckl

Ozubnicová železnice
Tanvald-Desná-Kořenov-

Harrachov-Szklarska Poręba
 Jediná ozubnicová železnice 
České republiky představuje jedineč-
nou kulturní a technickou památku. 
Jizerskohorsko-krkonošská železniční 
trať je nejstrmější a jediná normálně 
rozchodná ozubnicová železnice v 
České republice. Pomocí ozubnice 
Abtova systému vlak vyšplhá na pou-
hých 7 km o 235 metrů výše.
Jen málokterá železnice se může 
pyšnit tolika nej jako jizerskohorsko-
-krkonošská železniční trať Tanvald 
- Harrachov - Szklarska Poręba, kterou 
najdete v jízdním řádu pod číslem 035. 
Vlaky na této trati kdysi překonávaly 
několik set metrů převýšení a na nejstr-
mějším úseku z Tanvaldu do Kořenova 
proto využívaly ozubnici. Zajímavá je 
nejen unikátním stavebním provede-
ním, ale také svojí bohatou historií. 
Stala se pravidelným cílem cest pro 
obdivovatele železnice a technických 
památek z celé Evropy a v roce 1992 
byl úsek Tanvald - Kořenov prohlášen 
Ministerstvem kultury ČR za kulturní 
památku
Dnes je v provozu 12 kilometrů trati 
z Tanvaldu do Harrachova, které se 
mezi lidmi říká "kořenovská Zubačka" 
nebo také "Polubenka", z původní 59 
km rakousko-pruské spojnice mezi 
Tanvaldem a Hirschbergem (dneš-
ním polským městem Jelenia Góra). 
Z Harrachova trasa pokračuje i do 
Szklarské Poręby v Polsku (16 km z 
Harrachova).
Trať z Tanvaldu do Harrachova se 
honosí mnoha zajímavými umělými 
stavbami, mimo jiné pěti tunely, z 
nichž nejdelší měří 940 metrů, dodnes 
dochovanou 4,43 km dlouhou dvoupá-
sovou Abtovou ozubnicí v ose koleje 
na sedmikilometrovém úseku Tanvald - 
Kořenov, překonávajícím výškový rozdíl 
235 metrů maximálním stoupáním až 
58 promile, které je největším v České 
republice. Z památkově chráněného 
kořenovského nádraží (701 m.n.m.) 
železnice pokračuje táhlým obloukem 
ve tvaru podkovy přes 26 metrů vysoký 
most nad řekou Jizerou, kterým pře-
chází z Jizerských hor do Krkonoš. 
Dále již osiřelé koleje pokračují z dnešní 
konečné v harrachovské místní části 
Mýtiny (740 m.n.m.) přes Novosvětský 
průsmyk (885 m.n.m.), dalších 16 km 
do polského lázeňského města a krko-
nošského střediska Szklarska Poręba. 
Odtud jezdí elektrické osobní vlaky 
Polských státních drah dalších 32 km 

do města Jelenia Góra.
Navštívit můžete také Muzeum 
ozubnicové dráhy v Kořenově (přímo 
na vlakové zastávce) je otevřeno 
v letní (červen - září) a zimní (leden 
- březen) sezoně, mimo sezonu je 
uzavřeno.
 
Z historie zubačky:
Unikátní zubačka slouží lidem od roku 
1902. Sedm kilometrů dlouhá trať si 
vyžádala proražení 4 tunelů, mnoha 
skalních zářezů a výstavbu několika 
mostů. Trať postavila společnost 
Liberecko-jablonecké dráhy přede-
vším jako spojku Liberecka a Dolního 
Slezska, odkud se do průmyslového 
kraje vozily hlavně nerostné suroviny. Z 
Kořenova pokračovala trať do Jelenie 
Góry, tehdejšího Hirschbergu. Trať 
tak tehdy spojila rakousko-uherské 
a pruské železnice. Vlaky tu dlouho 
jezdily přes hranice, trať byla až do 
Kořenova elektrifikovaná a jezdily po 
ní na tehdejší dobu velmi moderní sou-
pravy. V době největší slávy jezdil přímý 
expres "Rübezahl" (Krakonoš) z 
Kořenova do polské Wroclawi. Provoz 
přes hranice skončil po druhé světové 
válce.
Mezi místními obyvateli se dodnes 
vypraví historka z konce II. světové 
války - po válce si ruští vojáci v 
Kořenově vlezli do vagonu, a řekli, že 
pojedou do Tanvaldu. Trať je v těchto 
místech velmi strmá, na což se je 
místní lidé snažili upozornit. Rusové 
však nechtěli nic slyšet a odvětili, že 
vědí, jak mají jet a že jsou v Rusku větší 
kopce. Poté odjeli a velkou rychlostí se 
řítili z dolů, ovšem v první zatáčce vlak 
vyletěl z kolejí...
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Slavnostní vyhlášení Poháru běžce Tanvaldu
 Letošní ročník PBT je u konce. 
Ačkoliv se nepodařilo vzhledem ke 
sněhové pokrývce a koronavirové pan-
demii uskutečnit všech 9 závodů, ale 
pouze 3 podzimní, tak i přesto se seriál 
závodů o nejlepšího běžce Tanvaldu 
slavnostně vyhlásil. V úterý 16. 6. se 
v tanvaldské sportovní hale postavili 
na stupně vítězů 3 nejlepší závodníci 
a závodnice v každé kategorii. A tady 

jsou jména vítězů: Kat. benjamínci 
2016: Nývlt Radomír, Novotná Martina, 
kat. 2015: Mikuš David, Vokřínková 
Anežka, kat. 2014: Fejfar Jiří, Bémová 
Tereza, kat. 2013: Friedrich Vilém, 
Kolářová Barbora, kat. 1. tříd: Polák 
Štěpán, Sovová Adéla, kat. 2.: Horák 
Erik, Dokulilová Karolína, kat. 3.: Šolc 
Josef, Bervicová Veronika, kat. 4.: 
Balaš Pavel, Harcubová Magdalena, 

kat. 5.: Sova Ondřej, Raisová Natálie 
Všem vítězům, ale i všem účastníkům 
Poháru běžce Tanvaldu gratulujeme 
a děkujeme za účast na závodech. 
Děkujeme všem, kteří seriál závodů 
PBT podporují:  Fa Titan-Multiplast, 
Maškovo pekařství, fa 4 Soft, Město 
Tanvald, děkujeme organizátorům: ZŠ 
Tanvald, Sportovní, SVČ Tanvald, TJ 
Tanvald a veliké díky patří zejména 

všem rodičům, pedagogům, trenérům, 
kteří děti ve sportování a účasti na 
závodech podporují. 
Již teď se těšíme na další ročník. V září 
na přespolním běhu se s vámi těšíme 
na viděnou. 

Jana Tůmová

Běžkaři z TJ Tanvald
se konečně mohli vrátit do původ-
ního módu doby před koronavirem. 
Koncem května absolvovali tradiční 
soustředění v osvědčené lokalitě u 
Sloupu v Čechách. Na kole najeli a 
po svých naběhali spoustu kilometrů, 
navštívili řadu krásných míst a hlavně 
si to mohli pospolu pořádně užít. A 
poté už následovaly pestré tréninky 

v Tanvaldě. Běhání, brusle, kolo, 
koloběžky. „Posledním mazáním“ 26. 
6. se uzavřela letošní běžecká sezóna 
tanvaldských běžkařů. Díky všem, 
zejména pak trenérům Heleně a Petru 
Beranovým. Přejeme krásné, aktivně 
strávené prázdniny.

Jana Tůmová

Šachisté TJ Jiskra Tanvald vítězní!
 V neděli 14.6.2020 sehrál šachový 
tým TJ Jiskra Tanvald poslední kolo 
letošního ročníku krajského přeboru 
družstev. V přímém souboji o prvenství 
v soutěži se s 2-měsíčním odkladem 
kvůli pandemii koronaviru střetl s dosud 
neporaženým celkem České Lípy a 
díky vítězství 4,5:3,5 svého soupeře 
předstihl v tabulce a postoupil do příš-
tího ročníku 2.České národní ligy.

Ondřej Pražák

INZERCE
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Fotografie našich čtenářů

Do nebíčka nebo do peklíčka? Foto Kodyla

Majestátní Ještěd. Foto Dagmar Klimková

Náhon na Kamenici. Foto Veronika Lexová

Pohled na Šumburk nad Desnou. Foto Ali Najdi psa. Foto Kodyla
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  Tenkrát byl horký letní den s teplotou 
kolem 30°C, sobota 25.srpna 1990. 
Před třináctou hodinou vyjíždí vlak ze 
Železného Brodu směrem do Tanvaldu. 
Zastavuje ve Spálově, kde vystoupí 
a zároveň nastoupí několik dalších 
cestujících. Vlak se rozjíždí a opouští 
stanici Spálov a pokračuje dál ve 
směru na Tanvald. Bohužel už jen pár 
stovek metrů. Ve stejnou dobu vyjel na 
stejnou kolej nákladní vlak z Tanvaldu 
do Železného Brodu. V nepřehledném 
úseku poblíž mostu přes řeku Kamenici 
se střetly pohledy strojvůdců rozjetých 
vlaků, zbývalo pár desítek metrů a pár 
vteřin do střetu. Oba začali prudce 
brzdit. Brzdění nepomohlo, pár desítek 
metrů za mostem došlo ke střetu obou 
vlaků. Údolím se rozléhal skřípot brzd, 
vzápětí přišla silná rána, praskání a 

tříštění skel, křik. Náraz byl tak silný, 
že nákladní vlak zdeformoval přední 
část osobního motorového vlaku a 
vrátil jej několik metrů zpátky na most. 
Od létajících jisker, při brzdění obou 
vlaků, začalo hořet palivo z proražené 
nádrže motorového vlaku a během 
chvíle byl celý v plamenech. Plameny 
dosahovaly výše několika desítek 
metrů. Na místo neštěstí se během 
chvíle seběhlo z okolí několik turistů, 
vzápětí hasiči i doktoři. Za nehodu byli 
odsouzeni výpravčí obou vlaků, kteří 
poslali ve stejný okamžik na stejnou 
kolej oba vlaky proti sobě. Život to 
už však nikomu nevrátí. Po nehodě 
byla trať vybavena poloautomatickými 
bloky, které brání jízdě dvou vlaků po 
stejné koleji, jak proti sobě, tak i za 
sebou. Nehoda si vyžádala 14 obětí 
a 30 osob bylo zraněno. Dosud je to 
největší vlaková nehoda v Libereckém 
kraji. Snad už to tak zůstane i nadále.

-red-

Vzpomínáme...

INZERCE

 V sobotu 13.června uspořádal Klub 
českých turistů Tanvald, skoro jako 
každoročně, autobusový zájezd do 
Krkonoš. Tentokrát to bylo až na hřeben 
Krkonoš na Špindlerovu boudu, aby si 

krkonošské přírody mohli užít i ti dříve 
narození. Počasí k nám bylo milosrdné, 
a tak všech 50 turistů z Tanvaldu i okolí 
bylo náramně spokojeno!

Arnošt Svárovský

Počasí v Krkonoších bylo milosrdné
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