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Pojme na Špičku!
 Během letošních letních měsíců 
vyrostla na Malém Špičáku nová roz-
hledna. Liberečtí architekti zasadili do 
krajiny novou, neokoukanou a jedineč-
nou stavbu. 
Každá z vyhlídek a rozhleden má svůj 
osobitý styl i kouzlo. Každá je originální 
i tím, kde se nachází. A právě tato 
nová rozhledna se nachází v místě, 
kde dříve začínala Tanvaldská bobová 

dráha. Odkaz na historii se tak promítl 
i ve vzhledu objektu. Kromě toho 
je ale velmi specifická i svým povr-
chem. „Zrcadlený obraz na zakřiveném 
povrchu je deformovaný, barvy a odlesky se 
kroutí a mísí. Zážitek z pohledu na stavbu 
tak nikdy není stejný. Vyhlídka tu bude 
desítky let a navštíví ji tisíce lidi, ale každý 
si odnese jiný pocit pomíjivosti,“ vysvětlili 
architekti.

Cílem podle Mjölk architektů bylo vytvo-
ření drobné ale výrazné architektury. 
V době uzávěrky listopadového 
vydání Tanvaldského zpravodaje 
nebyla vyhlídka veřejnosti přístupná. 
Kolaudace by měla proběhnout během 
listopadu. Více se dozvíte v prosinco-
vém vydání TZ. -red- 
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V pondělí 9. 11. 2020 
proběhnou 

pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti.

Foto Antonín Bělonožník
Vyhlídka Špička

Místo realizace: Malý Špičák nad Tanvaldem 50.7456383N, 15.2899656E

Termín realizace: léto 2020

Investor: Město Tanvald

Autor: Mjölk architekti s.r.o.

Realizace: SIZ s.r.o.

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti 
radnice se uskuteční ve 
středu 11. 11. od 16 hod. 

zasedání zastupitelů města.

KOŽNÍ AMBULANCE 
v Nemocnici Tanvald, s.r.o.

Od listopadu bude v Nemocnici 
Tanvald pro obyvatele Tanvaldského 
regionu nově otevřena kožní 
ambulance 
Ordinační dny v roce 2020: 5.11., 
19.11., 10.12., 17.12.
Objednávat se můžete každý den 
po 15,00 hod. na tel. č. 483 367 313 
Ordinační hodiny v příštím roce 
budou ještě upřesněny.

Vážení čtenáři,v době uzávěrky 
Tanvaldského zpravodaje se opat-
ření stále mění. Proto ke všem in-
formacím a pozvánkám přistupujte 
s vědomím, že se uskuteční jen v 
případě, že to situace dovolí. Ak-
tuální informace sledujte na webu 
města a ve výloze Infocentra Tan-
vald. Věříme, že se tento stav brzy 
uklidní a znovu se budeme moci 
na nejrůznějších akcích potkávat.

-red- 
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Informace ke třídění odpadu
 Město instalovalo 3 nádoby na pou-
žitý olej a tuk z domácností.
na Výšině - v ulici Palackého naproti 
sportovní hale

na  Šumburku - na sídlišti v ulici 
Smetanova
v  areálu  technických  služeb - Žďár 
č.p. 98

-red-

Nabídka potravin, 
jídla a služeb

• Senior linka Tanvald
• Restaurace u Dubu - prodej a rozvoz 
jídla
• Rozvoz nápojů a potravin za velko-
obchodní ceny do domu v Tanvaldě a 
blízkém okolí - W+H VELKOOBCHOD
• Kamélie - prodej jídla u výdejního 
okénka

Restaurace U Dubu, Údolí Kamenice 
216, Tanvald
Dobrý den,
i přes nepříliš přívětivou situaci v 
našem oboru zůstáváme v provozu a 
nabízíme prodej jídla a pití přes výdejní 
okéko s možností konzumace na naší 
soukromé venkovní terase.
Pokud Vám raději vyhovuje konzu-
mace přímo u Vás doma nebo v práci 
nabízíme od 14.10.2020 rozvoz jídel 
přímo k Vám v okruhu 5 km zdarma.
Denní nabídku jídel naleznete na www.
udubu216.cz.
Jídlo můžete objednávat od 10:30 hod. 
na tel. čísle: 603 997 619
V případě jakékoli otázky nás můžete 
také kontaktovat na e-mail: marekmu-
zak@seznam.cz nebo na tel. čísle 777 
293 790. 
Platba při rozvozu zatím pouze v 
hotovosti.

W+H  VELKOOBCHOD,  Krkonošská 
146, 468 41 Tanvald,
Rozvoz nápojů a potravin za velko-
obchodní ceny do domu v Tanvaldě a 
blízkém okolí
tel.: 603 445 119, tel: 483 394 820, 
e-mail: whtanvald@gmail.com
objednávky Po - Pá od 8 do 10 hodin 
na  výše  uvedených  číslech,  výše 
min. objednávky 300 Kč
- Zelenina - brambory, cibule, mrkev, 
celer, petržel, zelí, rajčata aj.
- Ovoce - pomeranče, mandarinky, 
jablka, citrony, banány
- Minerální vody a džusy
- Lahvové a sudové pivo
- Víno
- Alkohol
- Mouka, rýže, těstoviny, vejce, mléko
- Toaletní papír

Kamélie
• otevřeno 9 - 15 hod. u výdejního 
okénka
• objednávky na tel. 483 396 463

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva Libereckého kraje
 V Tanvaldě při volební účasti 
32,83% získali starostové 31,89%, 
druhé ANO 21,14%. Na třetím místě 
se umístilo SPD s 10,32%. Následovali 
Piráti (8,19%), ODS (8,13%), KSČM 
(4,82%), KDU+TOP09 3,88%, ČSSD 
(3,75%), Trikolóra (3,31%) a Pro 
KRAJinu (1,75%). Nejvíce preferenč-
ních hlasů kandidátů z Tanvaldu získali 
starosta města Vladimír Vyhnálek 
za SLK (160), Jaroslav Mikš za ANO 
(57), Martin Vávra za ANO (32), 
Josef Průcha za ČSSD ( 23), Daniela 
Šebestová KDU+TOP09 (11) a Martin 
Semecký za ODS (10).    
Pořadí stran v Libereckém kraji:
1.  Starostové  pro  Liberecký 
kraj 38,57 % (22 mandátů):
Martin Půta, Michael Canov, Květa 
Vinklátová, Jan Sviták, Lena 
Mlejnková, Tomáš Hocke, Markéta 
Khauerová, Radek Lípa, Eva Zbrojová, 
Jaromír Dvořák, Petr Tulpa, Jiří 
Löffelmann, Jaroslav Demčák, Jiří 
Ulvr, Josef Horinka, Vladimír Boháč, 
Daniel David, Markéta Červinková, 

Anna Provazníková, Vladimír Stříbrný, 
František Lufinka, Jaroslav Kořínek
2. ANO 2011 17,85 (10):
Jitka Volfová, Jaroslav Knížek, Šárka 
Prachařová, Martin Brož, Stanislav 
Říha, Josef Chuchlík, Roman Baran, 
Miloslav Tůma, Roman Hejna, Michal 
Kříž
3. Česká pirátská strana 9,86 (5):
Zbyněk Miklík, Václav Židek, Jarmila 
Valešová, Jan Tempel, Daniela 
Weissová
4. ODS 8,59 (5):
Dan Ramzer, Vít Němeček, Petr Beitl, 
Jiří Čeřovský, Vladimír Richter
5. SPD 6,09 (3):
Michal Švarc, Radovan Vích, Bronislav 
Kalvoda
6. Pro Krajinu 4,02
7. Společně pro Liberecký kraj 3,83
8. KSČM 3,22
9. Trikolóra 2,42
10. ČSSD 2,16
11. Změna pro lidi a krajinu 1,53
12. Demokratická strana zelených 0,52
13. Soukromníci a Svobodní 0,50

14. Strana pro otevřenou společnost 
0,39
15. Rozumní - Petr Hannig 0,25
16. Dělnická strana sociální spravedl-
nosti 0,12
Všem nově zvoleným zastupitelům 

kraje přejeme hodně zdaru v nelehké 
a zodpovědné práci krajského 
zastupitelstva.

-red-

Foto Antonín Bělonožník

Základní umělecká škola Tanvald
 
Obvykle v tomto čase informuji čtenáře 
Zpravodaje o akcích, na které se pilně 
připravujeme a kterých bývá v listo-
padu a prosinci mnoho. Letos je tomu 
bohužel jinak a já v tuto chvíli mohu 
psát pouze o tom, jak pilně a intenzivně 
vyučujeme distančně, tedy na dálku. 
Z důvodu epidemie COVID-19 jsme 
museli opět přejít na způsob výuky, kdy 
se s dětmi spojujeme přes aplikace jako 
jsou Google Meet, Skype, WhatsApp 
apod., vyučujeme tedy online. Těm, co 
se nemohou připojit, zasíláme úkoly 
mailem nebo si je mohou vyzvednout 
přímo ve škole. Online přes Google 
Meet jsme nově začali vyučovat 
výtvarný obor a dokonce i taneční. 
Což je, a to mi věřte, opravdu náročné. 
Soustředíme se tedy především na 
výuku samotnou.

Po zkušenostech z letošního jara jsme 
se snažili mnohé vylepšit a připravit se 
tak, aby přechod z "normální" výuky na 
distanční byl plynulý a nezaskočil nás.
Přesto, že se děti spolu s rodiči opravdu 
snaží a je vždy milé je vidět alespoň 
online, pevně doufáme, že se situace 
bude vyvíjet dobře a my se co nejdříve 
setkáme na půdě školy. Přiznám se, 
že jsem zvědavá, co vám budu moci 
napsat v příštím čísle. V tuto chvíli to 
opravdu nevím …

Všechny potřebné informace o dis-
tanční výuce a aktuality najdete na 
webových stránkách školy www.zusta-
nvald.cz

Petra Jedličková Šimůnková

Základní škola Horní Tanvald – 
Informace o přípravné třídě

 Přípravnou třídu naše škola otevřela 
již počtvrté. I v tomto školním roce 
byl o umístění dětí velký zájem, a tak 
máme opět maximální počet žáčků – 
10 chlapců a 5 děvčátek. Pro některé 
děti to zpočátku nebylo jednoduché, 
zvláště pokud nechodily do mateřské 
školky a přišly rovnou od maminek. 
Ale i ony brzy přivykly jinému režimu, 
našly si kamarády a s chutí se učí 
novým dovednostem. Mají už za sebou 
dva měsíce. Pracují ve třídě, malují, 
nacvičují stříhání, zpívají, učí se bás-
ničky, a protože září nám dopřálo teplé 
a slunečné počasí, trávili jsme hodně 
času i venku. Na vycházkách jsme se 
seznamovali s okolím školy a v přírodě 
pozorovali přicházející podzim. 
Každý den také za dětmi dochází na 
jednu hodinu paní učitelka – logo-

pedka, která s nimi napravuje nespráv-
nou výslovnost hlásek. A tentokrát ji i 
děti čeká opravdu hodně práce. Ty se 
však velmi snaží, a proto jistě do konce 
školního roku zvládnou nejen dosud 
neposlušnou tužku v ruce, ale i méně 
obratný jazýček.

Hana Svobodová, třídní učitelka
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Pohled na Tanvald nově
 Nad Tanvaldem se objevila zají-
mavá stavba, O jakou stavbu jde jsme 
se zeptali starosty města Vladimíra 
Vyhnálka.
Tanvald má zajímavou vyhlídku Terezínku. 
Teď na protějším kopci vyrostla vyhlídka 
nová. Jak ten nápad vznikl? 
„Je to dávno, po mém nástupu do 
funkce starosty města jsme si stanovili 
priority. Tou hlavní byl rozvoj a sta-
bilizace školství a hned následovala 
podpora rozvoje cestovního ruchu 
a volnočasových aktivit, jako jakási 
možná náhrada výpadku pracovních 
příležitostí za kolaps textilního průmy-
slu. A tehdy poprvé zazněla myšlenka 
vyhlídky. Spolu s revitalizací vzhledu 
města se tím snažíme o zastavení 
odlivu mladých rodin do vnitrozemí. To 
je to naše heslo „Děláme vše proto, aby 
tu chtěli žít i naše děti“  
Kde se přesně nachází? Kudy se k ní turisté 
z Tanvaldu dostanou?
„Vyhlídka se nachází na vrcholovém 
skalisku Malého Špičáku v nadmoř-
ské výšce 678 m n.m. Přístup k ní 
je ze všech světových stran. Vždy 
však pouze pěšky, na kole či lyžích.  
Soustřeďujeme místní rozvoj cestov-
ního ruchu a volnočasových aktivit 

do prostoru tanvaldské kotliny tak, 
aby sloužily našim občanům i turistům 
zároveň. Proto chceme z tohoto místa 
směrovat hlavní přístupové trasy ke 
Špičce. Výrazně se zkvalitňuje zázemí 
kempu Tanvaldský Špičák, jsou zde, 
a v budoucnu ještě vyrostou parko-
viště, nová sportoviště,... Nemělo by 
docházet k nežádoucím konfliktům 
návštěvníků našeho města s domo-
rodci z důvodu divokého parkování, 
nadměrného hluku či velkého pohybu 
osob. Postupně chceme přístupové 
cesty k vyhlídce proměnit v naučné 
stezky.
Tvar vyhlídky je zvláštní, má nějaký důvod?
„Celou vyhlídku navrhla skupina 
architekti Mjőlk s.r.o. Tvar je ovlivněn 
existencí bobové dráhy z minulého 
století. Právě v místě, kde se vyhlídka 
tyčí ze skalního masívu, se historicky 
nacházel start tohoto jedinečného 
sportovního odvětví.“ 
Bude mít vyhlídka specifický název?
„Název vytvořili také Mjőlkové. Dali 
jí název Špička. Na můj dotaz, jak k 
tomuto pojmenování dospěli, mi bylo 
jednoduše odpovězeno, že je to je to 
manželka Špičáku. Nezmohl jsem se 
na odpor.“

Jaké byly náklady a dostalo na ni město 
nějakou dotaci?
„Celkové náklady činí 3,3 mil. Kč, 
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR činí 1,7 mil.Kč“
Proběhlo na projekt výběrové řízení?
„Samozřejmě že proběhlo. Určitý 
způsob výběrového řízení realizujeme 
vždy. Zde se jedná o akci se státní 
dotací, to mimo jiné předurčuje tuto 
akci přísné finanční kontrole ze strany 
poskytovatele dotace. Konkrétně se 
tohoto výběrového řízení zúčastnily 4 
firmy.“
Kdo je vyhrál?
„Soutěžilo se tzv. na cenu. Nejnižší 
cenu za dílo nabídla hamrovská firma 
SIZ s.r.o., která si jako hlavního sub-
dodavatele vybrala zámečnickou dílnu 
Pazderník.“
Má tato firma i jiné stavby v Jizerských 
horách?
„Firma SIZ s.r.o. je významnou regi-
onální firmou, kterou město Tanvald 
pověřuje řadou zakázek. A vždy jsme 
maximálně spokojeni s cenou i vlastní 
realizací zakázky. Co se týká cestov-
ního ruchu, tak firma se podílela např. 
na výstavbě cyklostezek v Nové Městě 
pod Smrkem.“

Kdo se o vyhlídku bude starat?
„Hlavním materiálem vyhlídky Špička 
je kov a laminát. Odolnost těchto 
materiálů vůči povětrnostním vlivům je 
vysoká, tak nepředpokládám význam-
nou potřebu v oblasti údržby. Starat se 
o ni bude město.“
Je vyhlídka přístupná i méně zdatným turis-
tům? A rodinám s malými dětmi?
„Vstup na vyhlídku je realizován po 
dvou cca 4 m vysokých žebřících. 
Záleží na každém z nás, jestli vystou-
píme na samotnou vyhlídku, nebo ji 
budeme obdivovat ze země. I pouhý 
pohled na tento architektonický skvost 
však stojí za to.“
Děkuji za rozhovor.

-red-

Foto Kateřina PreusslerováFoto Josef Průcha

Foto Josef Průcha
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Šumburáci v pohybu
 Na Šumburku bylo září ve znamení 
výletů, moc jsme si je užili. Prvňáci 
se vydali poznávat nejbližší okolí 
Tanvaldu. Čekala je výprava na vyhlídku 
Terezínka. Aby cesta ubíhala, připravila 
pro ně paní asistentka Míša pátrání po 
malovaných kamíncích, které ukryla 
podél cesty. Děti se pustily do hry, ani 
si nevšimly, jak jim cesta rychle uběhla. 
V cíli zbaštily svačinu a pokochaly se 

výhledem na naše město. 
Třeťáci a čtvrťáci vyrazili na společný 
pobyt na Polubný. Jeli jsme v téměř 
kompletním počtu a putovali na výlety 
na sever i na jih… Během pobytu si děti 
užily hry, zkoumání přírody, informace 
o úpravě vody i matematické rébusy. 
S velkou chutí jsme snědli, co jsme si 
ve škole navařili, a pochutnali na dobro-
tách od maminek. Počasí se vydařilo a 

nálada byla bezvadná.
Páťáci vyjeli na Jizerku. Užili jsme si 
pravé podzimní mlhy, přívětivé sluníčko, 
strašidelné příběhy i dobrou baštu... 
To vše bylo proloženo programem 
nazvaným Vyšetřování jizerskohorské 
katastrofy. Pan Honza Šefl, školitel 
Společnosti pro Jizerské hory, nás 
vytáhl na Bukovec, ukázal Safírový 
potok, varoval před nevyzpytatelností 

rašelinišť. Během procházek se děti 
dozvídaly o poničení lesů nejen v okolí 
osady Jizerka, ke kterému došlo ke 
konci 20. století. Zamýšlely se nad jeho 
příčinami a snažily se najít cestu, aby se 
tato situace už nikdy neopakovala.

Blanka Blažková, Šárka Kozáková, Milena Šostková

Demven na Masaryčce 
 Trojlístek Masarykovy školy 
v Tanvaldu se každý pátek učí venku 
v přírodě, těmto dnům říká jednoduše 
Demven. Vychází ze Školního vzdělá-
vacího programu, který jsme si sami 
vytvořili dle Rámcového vzdělávacího 
programu. V něm je obsaženo, co by 
děti měly v konkrétním ročníku zvlád-
nout. Na každý měsíc jsme si určili 
daný Projekt = téma, které prostupuje 
všemi předměty. Nyní probíhá projek-
tové vyučování na téma Domov, Škola.
Tentokrát Trojlístek vyrazil na výpravu 
směr Špičák, kde si všímal, kterými 
přírodními ekosystémy prochází v okolí 
naší školy (louka, les apod.), zkoumal 
živé i neživé složky životního pro-
středí. Tok energie poznával i u sebe, 
zejména ze slunečního záření. Přírodu 
vnímal všemi smysly, které si zároveň 

zopakoval, čich = vůně lesa, zrak = 
pojmenovával živou a neživou přírodu, 
pohled do kraje z ptačí perspektivy na 
rozhledně, sluch = děti si zapisovaly 
zvuky a ruchy, které zaslechly při 
cestě, hmat = dotýkaly se příjemných 
textur listů, květů, plodů ..., chuť = na 
vrcholu Špičáku si pochutnaly na svých 
svačinkách. Pohoda, radost z pohybu, 
učení hrou, to byla páteční výprava a 
celý Trojlístek se těší na další.
Třídy 3. A a 4. A Masarykovy školy 
též chodí rády na vyučování ven do 
přírody. Na téma Domov tvořily děti 
myšlenkové mapy = rodokmeny z listů 
stromů.            

Hana Votočková

MUZIKOTERAPIE 
na Masarykově škole Tanvald 

 Od září tohoto roku rozšířila 
Masarykova základní škola v Tanvaldu 
nabídku pro své žáky. Do svých řad 
přijala muzikoterapeuta. 
A co muzikoterapie znamená? Jedná se 
o terapii pomocí hudby, zvuků a rytmu. 
Zvuk a hudba provází člověka odnepa-
měti. Hudba ovlivňuje celý náš život! A 
když zaměříme svou pozornost na její 
terapeutický účinek, otevírají se nám 
celé možnosti jejího působení. 
Pedagogický směr muzikoterapie se 
zaměřuje na procesy učení, sociální 
integraci a komunikaci. Pomocí hudby 
se tak daří pozitivně působit na děti s 

poruchami učení, chování, pozornosti 
a řeči. 
Při své práci, ať již individuální, nebo 
skupinové, využívám různé metody 
muzikoterapie. Díky vstřícnosti vedení 
školy se podařilo nakoupit hudební 
nástroje (ať již rytmické, melodické, 
nebo djembe). Do budoucna se otevírá 
možnost zařadit do výuky i nástroje 
relaxační, které mají velmi pozitivní vliv 
na zklidnění a naladění žáků. 

Mgr. Martina Pobříslová
speciální pedagog a muzikoterapeut

Trojlístek na rozhledně

Páťáci na Jizerce



Tanvaldský zpravodaj    5

Tanvaldský zpravodaj / listopad 2020 Školství

 Slunečné a teplé dny napomohly 
k pohodovému uskutečnění sportov-
ních aktivit mimo školní budovu. Krom 
hodin TV na stadionu a na kole v pří-
rodě se prvostupňoví žáci zúčastnili 
náborové akce liberecké basketbalové 
akademie. Na víceúčelovém hřišti 
tzv. „gumítku“ pro ně trenéři připravili 
spoustu zajímavých průpravných bas-
ketbalových aktivit. Případní zájemci se 
mají stále možnost přihlásit do kroužku 
basketbalu, organizovaného pod hla-
vičkou SVČ Tanvald. Další moc pěknou 
akcí byl Den orientačního běhu, který 
byl v odpoledních hodinách určen 
veřejnosti, dopoledne se ho zúčastnili 
druhostupňoví žáci. Na stadionu se 
to hemžilo žáky s mapou hledající 
oranžovo-bílé lampionky, jiní se zase 

proplétali labyrintem z oplůtků, bylo to 
přínosné i zábavné zpestření výuky TV. 
Teplého počasí jsme využili i při výuce 
ostatních předmětů, na čerstvém vzdu-
chu se počítalo, četlo, malovalo, zpí-
valo (dokud ta možnost byla)… Ani děti 
v družině nezahálely a o zábavu roz-
hodně nebyla nouze. Prvňáčci se mohli 
těšit na nově vybavené třídy včetně 
nových hraček. A společně s dalšími 
dětmi si užili podzimní procházky, sta-
věli si domečky pro skřítky, poznávali 
domácí zvířata na farmě, sportovali na 
hřišti, v družině malovali, stříhali, lepili, 
tvořili, soutěžili, zkrátka a dobře si to 
báječně užili. Optimisticky vzhlížíme i 
do listopadových dnů a věříme, že se 
vše obrátí k lepšímu.

Jana Tůmová

Podzimní střípky 
ze Sportovky

 Osmáci ze sportovní třídy mají 
za sebou cyklokurz. Nádherné letní 
počasí určitě přispělo k pohodovému 
průběhu kurzu. První den jsme se 
vlakem dopravili do Kořenova, údolím 
řeky Jizery jsme dojeli k provizornímu 
Karlovskému mostu a odtud už pol-
skou stranou na nejvyšší horu českých 
Jizerek - Smrk (1124 m. n. m.). První cíl 
byl splněn a všichni si oddechli. Druhý 
den dopoledne jsme věnovali tréninku 
v singltrekcentru v Novém Městě p. 
Smrkem, kde jsme potrénovali jízdu 
na pumptracku, obratnost na kole, 
překonávání překážek tak, abychom 
odpolední výlet po jednosměrných cyk-
lostezkách na libverdské straně zvládli 
bezpečně a užili si ho. Večery na chatě 
v JCampu v Novém Městě jsme trávili 
jak jinak než cyklisticky. Teoreticky i 

prakticky jsme se naučili vyměňovat 
duše, dozvěděli jsme se mnohé o 
technice jízdy na kole a dle fotek a 
videí jsme zhodnotili naši techniku 
jízdy. Poslední den už byl odjezdový 
opět na kole. Stoupání z Ferdinandova 
na Hřebínek bylo hodně výživné, ale 
pak už nás čekal jen pohodový přejezd 
na Novou Louku, Královku a sjezd přes 
Josefův Důl zpět do Tanvaldu. Celkem 
jsme za 3 dny našlapali cca 125 km 
převážně v terénu. Přes počáteční 
obavy jsme vše zvládli, počasí nám 
přálo a všichni si zaslouží obrovskou 
pochvalu. Budeme doufat, že cyklokur-
zem nekončí cyklistické dovednosti a 
zážitky osmáků. Věříme, že je budou i 
nadále rozvíjet a na kolech se budeme 
společně potkávat i v budoucnu. 

Jana Tůmová

Osmáci ze Sportovky 
na cyklokurzu 

Měsíce září a říjen přinesly žákům 
Gymnázia Tanvald bohaté dění nejen 
ve škole samotné, ale i mimo ni. O 
uvítacím aktu přijetí ke studiu ročníku 
prima a pomoci hendikepovaným spor-
tovcům za asistence ročníku sexta se 
čtenáři zpravodaje dověděli již v jeho 
říjnovém vydání.
Krásné počasí poloviny měsíce 
září využily ročníky prima a kvinta 
k vzájemnému poznávání na adap-
tačních kurzech v Janově nad Nisou 
a v přírodě Jizerských hor. Děti si 
pod vedením instruktorů a vyučujících 
vyzkoušely netradiční hry podporující 
týmového ducha, poznaly zajímavá 
místa nedaleko svého bydliště a 
seznámily se s lidmi, kteří provozují 
netradiční sporty, například musherství 
(rozumějte závody psích spřežení).
Jelikož stávající ročník oktáva se 
nemohl v závěru minulého školního 
roku účastnit tradičního sportovního 
kurzu, byl tento přesunut do poloviny 
měsíce září a odehrál se v krásném 
prostředí Maloskalska. Studenti si 
otestovali vlastní fyzičku při slaňování 
skal, raftingu, jízdě na koloběžkách 
i klasické turistice. Jak uvedla jedna 
ze studentek: „Někteří z nás lezli na 

skalách poprvé, ale byl to moc zají-
mavý a příjemný zážitek překonat sebe 
samého.“
K týmovým aktivitám náležely i pro-
jektové dny „Lesní pedagogika“ pro 
žáky kvarty a tercie a „Projektový 
den s odborníkem z ČHMÚ“ pro žáky 
zeměpisného semináře. Obě akce se 
odehrály v úvodu měsíce října a žákům 
poskytly neotřelé pohledy odborníků na 
cílené lesní hospodaření a třeba i na to, 
jak jsou zpracovávány hydrologické a 
meteorologické předpovědi.
Nutno poznamenat, že všechny tyto 
akce proběhly za dodržování všech - 
nejen těch zdravotních -  pravidel a žáci 
na nich ocenili přátelskou atmosféru a 
získávání poznatků jinou než tradiční 
školní formou.
A během podzimu se dařilo v reprezen-
taci školy na celostátní úrovni i „minitý-
mům“, konkrétně dvojici žákyň ročníku 
kvinta, která postoupila do celostátního 
kola soutěže v prezentačních doved-
nostech „Prezentiáda“ pořádaného 
v Brně. Děvčata získala „Certifikát 
potvrzující prezentační dovednosti“ i 
další dobrou zkušenost pro srovnání 
vlastních výkonů a schopností s výkony 
mladých lidí z jiných škol v republice. 

Tanvaldské gymnázium reprezentovala 
i trojice studentů ročníku oktáva, která 
obsadila 3.místo v kategorii Masters 
v soutěži záchranářských dovedností 
„Dobývání ztraceného záchranáře“. 
V kategorii Mládež téže soutěže se 
skromností sobě vlastní na 1.místo 
dosáhlo i družstvo zastoupené studenty 
ročníků sexta a septima. K dosaženým 
úspěchům gratulujeme!

Nezbývá než si přát, aby se i za stá-
vajících podmínek žákům i pedagogům 
nadále dařilo naplňovat okřídlené „Per 
aspera ad astra – přes překážky ke 
hvězdám“. A aby je škola bavila, byť 
načas zase on-line…

-IN-

Úrodný podzim na tanvaldském gymnáziu
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 
dne 30.09.2020dne 30.09.2020

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města 
Tanvald konaného dne 16. 09. 2020Tanvald konaného dne 16. 09. 2020

*RM vydává záměr na prodej části 
pozemkové parcely č. 589/1 (trvalý travní 
porost) o výměře cca 395 m2 v katastrálním 
území Tanvald Společenství vlastníků 
jednotek domu Kostelní 169 Tanvald, se 
sídlem Kostelní 169, Tanvald, na které je 
umístěna venkovní část vnitřní kanalizace 
pro bytový dům č.p. 169, Kostelní ul., 
Tanvald.
*RM Tanvald schvaluje Smlouvu o 
zřízení věcného břemene – služebnosti 
mezi městem Tanvald a paní D. podle 
předloženého návrhu, týkající se umístění 
studny a vodovodní přípojky na části 
pozemkových parcel č. 757/5 a č. 2688 
v katastrálním území Šumburk nad 
Desnou ve prospěch stavební parcely č. 
544/1 v katastrálním území Šumburk nad 
Desnou, jejíž součástí je stavba: Šumburk 
nad Desnou č.p. 456, rodinný dům.
*RM:
1/ schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č.j. OLP/1951/2020 
mezi Libereckým krajem, se sídlem U 
Jezu 642/2a, Liberec 2 a Severočeskou 
vodárenskou společností a.s., se sídlem 
Přítkovská 1689, Teplice a městem 
Tanvald týkající se stavby „Prodloužení 
stávajícího řadu na p.p.č. 2674/1 v rámci 
stavby vodovodní přípojky k budově č.p. 
626 (požární zbrojnice SDH Tanvald) na 
st.p.č. 1103 v k.ú. Šumburk nad Desnou“ 
podle předloženého návrhu;
2/ ruší své usnesení č. 216/15/2020/1 ze 
dne 05.08.2020. 
*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. IZ-12-4001154/
VB1, JN –Tanvald-čp.33, přeložení PB, 
týkající se stavby zařízení distribuční 
soustavy – nadzemního kabelového 
vedení NN na části pozemkové parcely č. 
1886 v katastrálním území Tanvald;
2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IZ-12-4001154/VB1, JN-Tanvald-
čp.33, přeložení PB městem Tanvald a ČEZ 
Distribucí, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV - Podmokly, týkající se stavby 
zařízení distribuční soustavy – nadzemního 
kabelového vedení NN na části pozemkové 
parcely č. 1886 v katastrálním území 
Tanvald podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Dohodu vlastníků 
provozně související vodohospodářské 
infrastruktury o jejich vzájemných 
právech a povinnostech a Dohodu o 
budoucím provozování vodohospodářské 
infrastruktury mezi městem Tanvald, 
společností Severočeská vodárenská 
společnost, a.s., IČ: 49099469, se sídlem 
Přítkovská 1689, Teplice a společností 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 
IČ: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 
Teplice dle předložených návrhů.
*RM souhlasí  s umístěním sjezdu od 
dvougaráže umístěné na pozemkové 
parcele č. 375/68 na pozemkovou parcelu 
č. 375/79 vše v katastrálním území Tanvald, 
který je ve vlastnictví města Tanvald, dle 
požadavku paní L.
*RM rozhodla  provést  rozpočtové 
opatření č. 55/2020:
PŘIJATÉ TRANSFERY 
na projekt Masarykovy ZŠ Tanvald 
„Potravinová pomoc dětem v Libereckém 
kraji 6“ 118.230 Kč
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 
„Potravinová pomoc dětem v Libereckém 

kraji 6“ 146.370 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
projekt Masarykovy ZŠ Tanvald 
„Potravinová pomoc dětem v Libereckém 
kraji 6“ 118.230 Kč
projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 
„Potravinová pomoc dětem v Libereckém 
kraji 6“ 146.370 Kč
*RM rozhodla  provést rozpočtové 
opatření č. 56/2020:
PŘIJATÉ TRANSFERY 
na projekt ZUŠ Tanvald „Akademie umění 
a kultury pro seniory“ 
40.000 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
projekt ZUŠ Tanvald „Akademie umění a 
kultury pro seniory“ 
40.000 Kč
*RM v souladu c čl. VI, bod B 1) písmn. 
b) zřizovací listiny souhlasí s přijetím 
finančního daru ve výši 5.500 Kč od obce 
Plavy příspěvkovou organizací Základní 
umělecká škola Tanvald, Školní 351.
*RM rozhodla  pronajmout bytovou 
jednotku č. 14, garsoniéru s příslušenstvím, 
Vítězná 593, Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou na dobu určitou do 30.06.2021.
*RM rozhodla  pronajmout bytovou 
jednotku č. 32, garsoniéru s příslušenstvím, 
Vítězná 593, Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou na dobu určitou do 30.06.2021.
*RM rozhodla  pronajmout bytovou 
jednotku č. 31, garsoniéru s příslušenstvím, 
Vítězná 593, Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou na dobu určitou do 30.06.2021.
*RM rozhodla:
1/ dát  souhlas příspěvkové organizaci 
Masarykova základní škola Tanvald, 
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění s použitím 
prostředků rezervního fondu ve výši 
108.572,69 Kč k posílení fondu investic;
2/ schválit příspěvkové organizaci 
Masarykova základní škola Tanvald použití 
prostředků investičního fondu organizace 
v roce 2020 ve výši 108.572,69 Kč na 
pořízení TZ budovy č. p. 416 – odhlučnění 
jídelny a přístupový systém.
*RM schvaluje Darovací smlouvu č. 
39/2020 mezi městem Tanvald a MAS 
Rozvoj Tanvaldska, z. s., se sídlem Jiřetín 
pod Bukovou 103, Albrechtice v Jizerských 
horách dle předloženého návrhu.
*RM jmenuje v souladu s Pravidly o 
provádění vyřazování a likvidace movitého 
majetku města Tanvald likvidační komisi ve 
složení:
předseda: Mgr. Antonín Bělonožník
členové:  Richard Seidel
Eva Fidrová
Bc. Martin Tollar
Jiří Onderka

I.
*ZM bere na vědomí informace o činnosti 
rady města v období od 01. 07. 2020 do 
09. 09. 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.
K majetkoprávním záležitostem *ZM 
rozhodlo:
1/ na základě vydaného a zveřejněného 
záměru prodat manželům Č. : 
část pozemkové parcely č. 729/7 a 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/18.
2/ panu  H prodat část pozemkové parcely 
č. 1125/1 (lesní pozemek
3/ schválit:
a/ výkup části pozemkové parcely č. 
409/10, od  firmy ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem  Teplická 874/8, Děčín – Podmokly 
za kupní cenu 90.420 Kč;
b/ rozpočtové opatření č. 49/2020:
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY + 90.420 Kč 
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  p o ř í z e n í 
části p. p. č. 409/10, dílu „a“,  k.ú. Tanvald 
 90.420 Kč
4) schválit:
a) výkup stavební parcely č. 1626 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 58 
m2 a pozemkové parcely č. 265/16 (ostatní 
plocha – manipulační plocha) o výměře 
477 m2 vše v katastrálním území Tanvald 
od Severočeské vodárenské společnosti 
a.s., se sídlem Pražská 36, Liberec, za 
cenu 232.100 Kč;
b) rozpočtové opatření č. 50/2020:
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY   + 232.100 
Kč 
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
pořízení st. p.č. 1626, k.ú. Tanvald  
 24.882 Kč
pořízení p.p.č. 265/16, k.ú. Tanvald  
 207.218 Kč
5/ schválit podání žádosti o výkup 
pozemkové parcely č. 1932/9 (ostatní 
plocha – dráha) o výměře 547 m2 
v katastrálním území Tanvald od České 
republiky – Správy železnic, státní 
organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 
Praha – Nové Město za účelem vybudování 
sběrného dvora.
6/ na základě vydaného a zveřejněného 
záměru prodat Stavebnímu bytovému 
družstvu Špičák, se sídlem Krkonošská 
181, Tanvald za kupní cenu ve výši 
1.011.979 Kč:
1/ 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/ 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.
V.
*ZM rozhodlo schválit pořízení mobilního 
pódia do sportovní haly a využít nabídku na 
dodání mobilního pódia od firmy ŠIBA Plus 
s.r.o., Ke Hřišti 507, 252 28 Černošice, IČ: 

24254479 v celkové výši 313 105,65 Kč a 
schválit rozpočtové opatření č. 48/2020:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
mobilní pódium pro zkvalitnění kulturních 
akcí města Tanvald  313.105,65 
Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku 
z minulých let   + 
313.105,65 Kč
VI.
*ZM rozhodlo  schválit rozpočtové 
opatření č. 53/2020 na financování projektu 
„Revitalizace hřiště u Masarykovy školy“:
BĚŽNÉ VÝDAJE
STAROSTA + 118.539,00 Kč
ODBOR  ROZVOJE  A  KOMUNÁLNÍCH 
VĚCÍ

revitalizace hřiště u Masarykovy školy 
způsobilé výdaje 2.823.881 Kč
revitalizace hřiště u Masarykovy školy 
nezpůsobilé výdaje 
484.330 Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
revitalizace hřiště u ZŠ Masarykova  
 + 1.844.447,00 Kč

FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku 
z minulých let  + 
5.271.197,00 Kč
VII.
*ZM rozhodlo  navýšit příspěvek na 
provoz příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Tanvald o částku 216.000 
Kč a  schválit rozpočtové opatření č. 
52/2020:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
Základní umělecká škola   + 
216.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z HV minulých let   + 
216.000 Kč
VIII. 
*ZM rozhodlo poskytnout peněžitý dar ve 
výši 110.000 Kč MAS Rozvoj Tanvaldska, 
z.s., se sídlem Jiřetín Pod Bukovou 103 a 
schválit rozpočtové opatření č. 51/2020:
 BĚŽNÉ VÝDAJE 
ODBOR EKONOMICKÝ 
dar MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s.  
110.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod z HV minulých let   + 
110.000 Kč 
IX.
*ZM:
1) v souladu s ust. § 28, odst. 14 zákona č. 
250/2000 Sb., v platném znění, rozhodlo 
z důvodu omezení provozu v době 
nouzového stavu změnit  vztah rozpočtu 
příspěvkových organizací k rozpočtu 
města takto:
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 
příspěvek na provoz 7 .150.000 
Kč
 Mateřská škola Tanvald  příspěvek 
na provoz 1.927.000 Kč
Středisko volného času Tanvald 
příspěvek na provoz 770.500 Kč  
2) schvaluje rozpočtové opatření č. 
54/2020: 
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ 

Základní škola Tanvald, Sportovní 576  
- 500.000 Kč
Mateřská škola Tanvald    
     
 - 85.000 Kč
Středisko volného času Tanvald    
     
- 100.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku 
z minulých let    
 - 685.000 Kč

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
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V listopadu 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!)

Vlasta Janusová
Zdeňka Krykorková 

Věra Šourková
Mária Pospíšilová 

Jiřina Potocká
Božena Zaplatílková 

Juraj Kobezda 
Jana Fischerová 

Vlasta Svobodová 
Marie Šandová 

Miloslava Haňáková 
Zdeněk Hoření

Petr Zelinka
Martin Vávra 

František Volše 
Zdeňka Betková  
Karla Kuklová 

Zdeněk Vrabec 
Ladislav Pražák 

Jaroslava Fichtnerová 
Petr Jakubička

 V neděli dne 4. října se na Šumburku 
konala slavnost svátku svatého 
Františka z Assisi, kterou pořádala 
farnost Tanvald. V 9.00 se zde konala 
bohoslužba, sloužil ji náš duchovní 
správce P. Pavel Ajchler. Po mši 
požehnal zvířátkům - malým v kostele, 
velkým před kostelem. Přijeli i jezdci 
na koních z Příchovic. Město Tanvald 
zapůjčilo stan s pivními sety, u kterých 
se mohli návštěvníci pohostit dobrotami 
od Luisy. Závěr slavnosti patřil pěvec-
kému ženskému sboru Harmonia, který 
potěšil sakrálním repertoárem nejedno 
lidské ucho. Vzhledem k nouzovému 

stavu je teď od pondělí na delší dobu 
zpívání na veřejnosti zakázáno, proto 
jsme rádi, že jsme mohli tuto slavnost 
ještě uskutečnit. Všem, kdo se podíleli 
na organizaci, moc děkujeme. Čeká 
nás teď období společenského klidu. 
Zveme k rozjímání v teple našich 
domovů s našimi rodinami.
Dne 2. listopadu zveme všechny k tiché 
vzpomínce za naše zemřelé. Modlitba 
za ně se bude konat od 16.30 u kříže 
na hřbitově na Horním Tanvaldu, od 
17.00 hodin pak bude sloužena mše v 
kostele sv. Petra a Pavla.

Farnost Tanvald

21. listopadu oslaví 50 let společného 
života manželé Jiří a Janina Josífkovi.

Hodně zdraví do dalších let přejí Jana a Iveta, 
vnuci Lukáš, Tomáš, Ondra, Kevin a Vendulka

Slavnost svatého 
Františka na Šumburku

Blahopřejeme

Senior klub
Z důvodu stále se zhoršující 

koronavirové situace Senior klub 
I Tanvald Šumburk neplánuje 

zatím žádné akce. 
Děkujeme za trpělivost a přejeme 

všem pevné zdraví.

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Vás zve na prožitkovou přednášku 
s flétnistkou a muzikoterapeutkou 

Bc. Bohumilou Poznarovou
Muzikoterapie

Hudba je mocná čarodějka – umí 
ovlivňovat, harmonizovat, léčit tělo 

a mysl….
Co je to muzikoterapie, pro koho je 

a jak pomáhá? 
Jak nás hudba ovlivňuje? Ukázky 
hry na hudební nástroje, které se 

v muzikoterapii používají. 
Aktivní zapojení posluchačů s vyu-
žitím tónu, rytmu, zpěvu a dechu. 

Každý zažije pocit úspěchu z vlast-
ní tvořivosti.

Ve čtvrtek 12. 11. 2020
od 15:00 hod.  

V prostorách Rodinného centra Ma-
ják, U Školky 579, Tanvald Výšina

 
 
 
 
    

Začátkem října proběhla sbírka 
v rámci Českého dne proti rakovině 
v nestandartních podmínkách. Přesto 

se podařilo vybrat částku 8.476 Kč., 
která byla zaslána na konto Ligy proti 
rakovině. Bude použita na výzkum a 
prevenci nádorových onemocnění. 
Poděkování patří všem, kteří přispěli, 
ale také všem, kteří pomohli kytičky 
nabízet – pracovníci ZŠ Tanvald, 
Sportovní 576, Infocentra Tanvald, 
podatelny MÚ, Střediska volného času 
Tanvald, Autocentra Tůma a prodejny 
pracovních oděvů Tanvald.

-red-

Květinový den

INZERCE
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Informace

Listopadové dění v RC Maják TanvaldListopadové dění v RC Maják Tanvald
Programovou nabídku najdete na www.centrumajak.cz,
Facebook: Rodinné centrum Maják, Tanvald
Všechny akce proběhnou v souladu s aktuálně platnými mimořádný-
mi opatřeními v souvislosti s epidemií koronaviru.

Pondělí 3. 11. od 16:30 hod.
Podzimní pohádka s paní Enochovou z divadla Rolnička
Vstupné 30 Kč, členky RC 20 Kč.
Rezervace místa na tel. 739 054 465
Čtvrtek 12.11. od 15 hod.  Senior klub Výšina
Muzikoterapie - prožitkovou přednášku s flétnistkou a muzikoterapeutkou Bc. 
Bohumilou Poznarovou
Co je to muzikoterapie, pro koho je a jak pomáhá?
Jak nás hudba ovlivňuje? Ukázky hry na hudební nástroje, které se v muziko-
terapii používají. Aktivní zapojení posluchačů s využitím tónu, rytmu, zpěvu a 
dechu. Každý zažije pocit úspěchu z vlastní tvořivosti.
Čtvrtek 26. 11. od 16.30 hod. 
přednáška s Mgr. Zdeňkou Svobodovou na téma: 
Řešení konfliktních situací v rodině. 
Vstupné 30 Kč, členky RC 20 Kč. Rezervace místa na tel. 774 825 085
Pátek 27. 11. 
Výroba adventních věnců (průběžně od 16 hodin). V ceně 50 Kč obdržíte kor-
pus, chvojí, drát a přírodniny. S sebou bodce, přízdoby, kdo má, tak tavící pis-
toli, kleště. Rezervace místa na tel. 774 825 085
Na listopad či začátek prosince plánujeme přednášku na téma Prevence do-
mácího násilí.

Plánujeme na prosinec:
4. 12. Výroba svíček od 16 hod. Cena svíček 40 Kč (dle velikosti a použitého 
materiálu).
6. 12. Mikulášská nadílka
15.12. Vánoční pohádka. Divadlo Rolnička
Vosí společnost – výroba nepečeného cukroví, termín upřesníme.
Vzhledem k nouzovému stavu neproběhla tradiční podzimní burza oblečení, 
hraček a sportovních potřeb. Na naší fb stránce můžete využít připnutý příspě-
vek a nabídnout či poptat, co potřebujete prodat nebo nakoupit.

Pokud se chcete stát členem / členkou RC Maják, zastavte se za námi v centru. 
Členský poplatek činí 400 Kč na půl roku, 600 Kč na celý rok. Členky neplatí 
vstupné na dopolední programy (kromě středy) a mají zvýhodněné vstupné na 
akce RC.

Péče o pěstounské rodiny v RC Maják 
klíčová pracovnice: Bc. Andrea Josífková, tel. 739 080 722, pondělí, čtvrtek 
8:30 – 11:00 hod.
Doprovázející pracovník ohrožených rodin: Mgr. Michaela Fričová, tel. 731 653 
868
Poradna pro ohrožené rodiny vždy ve středu 9:00 - 11:00 hod: Mgr. Libuše 
Rydvalová, tel. 774 825 085

Sbírka MAJÁK PRO MARUŠKU VOTRUBOVOU pokračuje.
Pokladnička je nyní umístěna v prodejně HG Market (dříve Maja), Krkonošská 
363, nebo na transparentní účet 286015899/0300. Za jakýkoliv příspěvek sr-
dečně děkujeme. Pro potvrzení o daru při větším obnosu nás kontaktujte na 
info@centrumajak.cz.

Středisko volného času TanvaldStředisko volného času Tanvald

Listopadové akce ve Středisku volného času Tanvald 
Na předposlední měsíc roku 2020 chystáme řadu tradičních i jednu novinkovou 
akci. Na své si přijdou děti od těch nejmladších i dospělí. Doufáme, že se 
situace ohledně koronaviru začne vyvíjet příznivě a akce se budou moci 
uskutečnit. 
Se světýlky za strašidýlky
Tradiční akce pro mladší děti by se měla uskutečnit v pátek 6. 11. 2020, kdy 
zahradu MŠ U Školky na Výšině v Tanvaldě zaplaví strašidýlka a duchové. 
Čekat tam budou na všechny odvážné kluky a holčičky, kteří si je přijdou 
„ulovit“ baterkou. I na ty, co se ještě trošku bojí, ale zkusí svůj strach ze tmy 
a strašidel překonat. Startovat se bude v časovém rozmezí 17.00 až 17.30. 
Každé dítko musí mít svoji baterku a svého „dospěláka“. Všichni úspěšní 
hledači si vyslouží ušité strašidýlko. Poprosíme o startovné 30 Kč za dítě.
Halloween v parku
Hned po lovení strašidýlek máme v plánu další „hrůzostrašnou akci“ – 
Halloween. Dějištěm této strašidelné šou se stane park u šumburského 
kostela. Kdo nemá pro strach uděláno, ať se mu v sobotu 7. 11. 2020 raději 
vyhne. Začátek je plánován na 16. hodinu. Odvážlivci se mohou těšit na 
strašidelnou stezku, úkoly a halloweenské dílničky. Žádná příšera ani duch 
by si tuhle akci neměli nechat ujít!:) 
VÁNOČNÍ DÍLNY:
Pokud sdílíte „Pelíškovský“ názor Jiřího Kodeta, že „největší radost uděláte 
dárkem, který sami pro druhého vyrobíte“, pak se vám budou hodit naše 
předvánoční dílny. Určené jsou jak dětem, tak dospělým.
Keramika pro dospělé
Dílna se uskuteční 5. 11. 2020 od 16.30 v budově SVČ. Vymodelovat si 
budete moci cokoliv. O týden později – 12. 11. 2020, opět od 16.30, se budou 
přežahnuté výrobky glazovat.
Tiffany pro děti
Chcete si zkusit tiffany techniku? S našimi zkušenými lektorkami to zvládnou 
i děti (od 10 let). Tentokrát se bude vyrábět andílek. Dílna je naplánovaná na 
19. 11. 2020 v čase 16.00 – cca 18.30 a stojí 150 Kč.
Tiffany pro dospělé
Dospělí mají k dispozici hned dva termíny – 21. 11. 2020 dopoledne (9.00 
– cca 13.00) a 3. 12. 2020 odpoledne (16.00 – cca 19.00). Vyrábět se bude 
několik motivů - kupříkladu rybky, andílci, tulipány, ptáčci nebo motýlci. Vytvořit 
si můžete jeden i více výrobků, cena se odvíjí od počtu vyrobených kusů.
Dárkování
Tradiční tvoření vánočních dárečků a dekorací určené pro děti školního věku. 
Uskutečnit by se mělo 28. 11. od 9.00 do 13.00.

Na všechny vánoční dílny pro dospělé je třeba se předem přihlásit na 
humlova@svctanvald.cz, 778 158 036 – počet míst je omezen. 
Na dílny Tiffany pro děti a Dárkování, prosím, děti hlaste přes klientské 
centrum  https://www.svctanvald.cz/klientske-centrum  nebo  volejte 
483 394 301, 778 158 036. Děkujeme za spolupráci.

V listopadu by měl opět fungovat KLUB VOLNÉHO ČASU určený pro školáky, 
kteří čekají na kroužek nebo se doma nudí. Program plný tvořivých aktivit a 
her je připraven. Více plakát.

Městská knihovna TanvaldMěstská knihovna Tanvald
*„Co mě baví“ – tradiční výstava výrobků našich čtenářů ve výstavním sálku 
od 30.11.2020
Připomínáme: ti, kdo chtějí na této výstavě představit svá dílka, je přinesou 
nejpozději do 25.11.2020 včetně do knihovny.
*„Adventní čas – čas pomoci“  
Naše knihovna ve spolupráci s Oddělením sociální práce a sociálních služeb 
Města Tanvaldu se snaží v rámci svých možností podporovat organizace po-
máhající lidem s handicapem. Občanská sdružení z našeho regionu tak již 
několik let pořádají výstavy prací svých klientů a zároveň seznamují širokou 
veřejnost se svou činností. V tomto roce se představí: Společnost Dolmen, 
z.ú. Liberec od 23.11.2020 ve výstavním sálku
*„Jan Žižka z Trocnova a Kalicha“ – výstava knižních titulů z našeho fondu 
k 660.výročí narození českého husitského vojevůdce pokládaného za otce hu-
sitské vojenské doktríny a autora či prvního uživatele defenzivní bojové tech-
niky, tzv. vozové hradby, bude instalována ve vstupní části knihovny po celý 
měsíc listopad.

-knih-

Klub volného času v listopadu 2020Klub volného času v listopadu 2020
Každé úterý a čtvrtek se ponese v tvo-
řivém duchu
Týdenní program naleznete na FB 
nebo INSTA SVC_Tanvald nebo na 
www.svctanvald.cz

2.11. pondělí Den v posilovně
3.11. úterý Malování na listy
4.11. středa Turnaj v holandském billi-
ardu
5.11. čtvrtek Výroba placek

9.11. pondělí Den plný her
10.11. úterý Výroba originálního sto-
jánku na tužky
11.11. středa X – box turnaj
12.11. čtvrtek Origami kytičky

16.11. pondělí Výroba slizu
17.11. úterý Výroba rohové záložky 
do knížky
18.11. středa Vědecké pokusy
19.11. čtvrtek Korálková dílna

23.11. pondělí Vypalování do dřeva
24.11. úterý Výroba pohyblivého ob-
rázku
25.11. středa Turnaj v šipkách
26.11. čtvrtek Výroba misky z knoflíků

30.11. pondělí Sprejování na látkové 
tašky
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Infocentrum Tanvald nabízí novinky

dovolte mi, abych vás navzdory jinému 
ročnímu období pozvala na odložené a 
trochu pokrácené Tanvaldské hudební 
jaro. Nabízím vám tři koncerty (místo 
původních pěti a bez mezinárodní 
účasti).
První koncert (když podmínky dovolí) 
se uskuteční v pátek 13.11. v kině Jas.
Poctu  Smetanovu  kvartetu  vzdá 
Kvarteto Apollon.
Smetanovo kvarteto působilo v letech 
1945 – 1990, v r. 1951 bylo jmenováno 
souborem České filharmonie, intenzivně 
propagovalo českou hudbu takřka po 
celém světě. Od r. 1969 působili jeho 
členové pedagogicky na AMU.
Tanvalďané k nim měli obzvlášť vřelý 
vztah: kvarteto hrálo na THJ mnohokrát 
a také tito umělci měli velmi rádi náš kraj, 
a proto často jezdili na své chalupy do 
Lučan.
Kvarteto  Apollon patří mezi přední 
reprezentanty slavné české kvartetní 
školy. Svými úspěchy v mezinárodních 
soutěžích zahájilo Kvarteto Apollon svoji 
koncertní činnost v r. 1993. Od začátku 
své kariéry zařazuje kvarteto do svého 
repertoáru vedle klasických děl také 
skladby jazzové. Soubor pravidelně 
vystupuje na prestižních festivalech i 
v zahraničí. Pravidelně s nimi spolupra-
cuje Česká televize a Český rozhlas. 
Od r. 1993 vydalo Kvarteto Apollon 9 
sólových klasických CD a 4 CD sólová 
jazzová. Kvarteto Apllon můžete slyšet 
i ve slavném filmu „Obsluhoval jsem 
anglického krále“ režiséra Jiřího Menzla.
Druhý  koncert  nazvaný „Pocta 
Valentině  Kameníkové“  je  napláno-
vaný na pátek 27.11. v kině Jas.
Valentina Kameníková, česká klavíristka 
a hudební pedagožka ukrajinského 
původu, přesídlila s rodinou v r. 1957 do 
Československa, kde žila a pracovala do 
konce svého života. Od r. 1970 působila 
jako docentka na pražské AMU. Byla 
výbornou interpretkou klasické ruské 
hudby s vynikající technikou. Mezi její 
žáky patřili např. Ivan Klánský, Milan 
Langer nebo Karel Košárek. Natočila 
kolem 50 gramofonových desek u vyda-
vatelství Supraphon.
Pedagogická nit vede od Valentiny 
Kameníkové přes Ivana Klánského až 
k Ivo Kahánkovi, našemu přednímu 
klavíristovi. 
Ivo  Kahánek jako interpret nevšední 
emocionální síly a hloubky získal pověst 
jednoho z nejpůsobivějších umělců své 
generace. V cizině je pokládán za spe-
cialistu na interpretaci české hudby. Stal 
se po Rudolfu Firkušném teprve druhým 
českým pianistou v historii, jenž vystoupil 
s Berlínskou filharmonií.  Ivo Kahánek  
pravidelně spolupracuje s Českou 
filharmonií a mnoha dalšími světo-
vými orchestry, dirigenty a interprety. 
Pravidelně natáčí pro Českou televizi a 
Český rozhlas.
Ivo Kahánek ve spolupráci se společ-
ností PETROF přichystal na rok 2020 
koncertní turné po českých a morav-

ských městech s názvem „Česká klavírní 
výprava“, které si klade za cíl všestran-
nou propagaci české hudby, české kla-
vírní školy, mistrovských českých klavírů 
Petrof a mladých talentů v naší zemi.
Ke spoluúčinkování si přizval žákyni 
ZUŠ Tanvald Terezu Hausovou (*2003), 
která je výbornou studentkou Gymnázia 
Tanvald. Od svých šesti let navštěvuje 
ZUŠ Tanvald, kde se pod vedením paní 
učitelky Jany Hanischové učí hře na 
klavír. V průběhu let se ke klavíru přidal 
ještě klarinet a saxofon.
Tereza patří k nejlepším žákům ZUŠ 
Tanvald.
Třetí koncert  (v pátek 4.12. v kostele 
sv.  Františka  z  Assisi)  s názvem 
„Pocta  Zdeňkovi  Chalabalovi“ má 
podtitul „Vánoční“.
Zdeněk Chalabala (1899-1962) byl 
zejména významným operním dirigen-
tem. Po absolutoriu brněnské konzerva-
toře pokračoval kompoziční mistrovskou 
třídou Leoše Janáčka. S dirigováním 
na veřejnosti začal již v r. 1919. Stal se 
během let operním dirigentem v Brně, 
v Národním divadle v Praze, v Bratislavě. 
Po úspěšném zájezdu Národního diva-
dla do Moskvy r. 1955 dostal nabídku 
dirigovat v moskevském Velkém divadle 
(1956-1959).
Na tomto koncertě přivítáme smíšený 
sbor  ATENEO  Univerzity  Palackého 
v  Olomouci. Působí zde studenti a 
absolventi univerzity ve věku od 18 do 32 
let. Repertoár zahrnuje široké spektrum 
od klasické hudby, úpravy sborů lido-
vých a populárních písní až po skladby 
blues, spirituály nebo gospely. Sbor řídí 
od  jeho  vzniku  Pavel  Režný,  docent 
Univerzity  Palackého. Sbor získal 
mnohá mezinárodní ocenění (Slovensko, 
Rakousko, Švýcarsko, Francie, Dánsko, 
Polsko, USA, Německo).
POZNÁMKA:
Před prvním koncertem proběhne verni-
sáž výstavy dětských prací, které vzešly 
ze soutěže na téma „Óda na radost“ 
pořádané Střediskem volného času 
Tanvald.
V rámci každého koncertu vystoupí žáci 
a učitelé ZUŠ Tanvald.
Na vaši návštěvu se těší 
za festivalový výbor THJ

Libuše Vedralová

Upozornění!
V  případě  vládních  restrikcí  se  jarní 
koncerty odložené na listopad usku-
teční bez publika. Bude možné je sle-
dovat 
na www.ceskekulturnislavnosti.cz

Vážení hudební přátelé,

listopad 2020
Informační centrum Tanvald rozšířilo 
sortiment o další keramické výrobky 
s fotografií radnice. V nabídce jsou tři 
druhy krásných hrnečků, zvonečky, 
náprstky a nově i hrnečky uvnitř se svíč-
kou. Pro malé čtenáře máme v nabídce 
novou knihu od Kláry Hoffmanové 
Zvířátka v říši víly Izeríny. A stejně tak 
jako každý rok jsou v prodeji stolní i 
nástěnné kalendáře. Těšíme se na vaši 
návštěvu!

Infocentrum Tanvald

Odvoz a likvidace
fekálií

Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890

INZERCE

Z důvodu vládních opatření kino nehraje.

STAROSTA MĚSTA TANVALDU

Mgr. Vladimír Vyhnálek

zve veřejnost na

SETKÁNÍ SE

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

Sídliště Výšina Scolarest  pondělí   4.11. 2020

Šumburk n/D Hasičárna  úterý     5.11. 2020

Horní Tanvald U Dubu   středa     6.11. 2020

Žďár U Hanzlíčků  čtvrtek     7.11. 2020

Šumburk n/D Penzion Světlá  úterý   12.11. 2020

Č. Šumburk Sokolovna  středa   20.11. 2020

Setkání začínají vždy v 18:00

Nová kniha Kláry Hoffmanové

Nabídka zvonečků

Nabídka hrníčků

Nabídka stolních kalendářů
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Zastavení v dobách dávno minulých
V minulém čísle jsme zahájili cyklus 
článků o historii Šumburku nad Desnou.
Obsahem jednotlivých článků jsou 

volně vybraná témata přibližující 
některá dění a místa na Šumburku.

Zastavení čtvrté
Hertin pramen a šumburský park

  Dle Kasperovy kroniky byl 
krásným koutkem a výletním místem 
tzv. Hertin pramen, bylo to dílo lékár-
níka Fritze Nachtmanna. Pramen byl 
pojmenován po jeho dceři. Šumburský 
potok zřejmě proto dnes nese vžitý 
název Herta. Pozemek, kde se pramen 
nachází, patřil v té době údajně panu 
Antonínu Svárovskému z Šumburku 
čp. 22. Část pozemku s pramenem od 
něj koupila v květnu 1911 obec za 200 
K (šlo o rakousko-uherské koruny). 
Zároveň obec přikoupila ještě pozemek 
pana Karla Vonky. Součástí pramene 
byla litinová hlava, z které vytékala 
voda. Hlava i s připevněným pohárkem 
však byla odcizena a Hertin pramen 
časem začal být pustým místem. Pod 
kostelem zakoupila obec za 9 000 K 
pozemek za účelem zřízení parku. 
Snaživý předseda okrašlovacího 
spolku lékárník Fritz Nachtmann 
splnil ve spolupráci se zahradnictvím 
Roberta Matouschka u Jablonce 
nad Nisou svůj úkol a vytvořil krásný 
park, dílo Šumburku ke cti. Vysázení 

zeleně celého parku stálo 4 000 K. U 
příležitosti 100. výročí úmrtí němec-
kého spisovatele, básníka, dramatika, 
estetika a historika Friedricha Schillera 
bylo usneseno zřídit v parku pamětní 
desku, která byla slavnostně odhalena 
za účasti významných hostů dne 18. 
května 1905. Dnes se v parku nachází 
pouze kámen, na kterém byla deska 
upevněna. Dne 28. června 1908 byl 
opět za účasti významných hostů 
slavnostně odhalen pomník císaře 
Františka Josefa I. Jednoho dne (datum 
není uvedeno) bylo bronzové poprsí 
císařovo nalezeno rozbité a muselo být 
sejmuto. Kamenný podstavec bývalého 
pomníku císaře se pod kostelem stále 
nachází a byl osazen Svatým Křížem 
s Ježíšem Nazaretským.  Pěknou 
skupinku tvořil v parku rybníček 
s kapříky a altánkem, o jehož založení 
se zasloužil holič pan Robert Reimer. 
O osudu kapříků se žádná písemná 
zmínka nedochovala, ale dle vyprávění 
místních z dřívějších dob se kapříci 
v parku dlouhého života nedočkali. 
Altánek již neexistuje a z rybníčku zbyly 
jen náznaky. Je do něj sveden přepad 
z dnes nevábné fontány, která je napá-
jena vodou z potoka Herty. V roce 1990 
byl park nově oplocen, v posledních 
letech získal osvětlení a byly upraveny 
cesty. Dnes již velmi vzrostlé stromy 
v parku jsou odborně prořezávány, 
některé byly na základě posouzení 
dendrologů pokáceny. Na stromoví 
v parku se názory občanů různí. Jedni 
chtějí stávající stromy zachovat a druzí 
pokácet a provést novou výsadbu a to 
nejen kvůli bezpečnosti, 
ale i z důvodu, aby kostel, který je 
dominantou Šumburku, byl znovu 
viditelnější a mohl vyniknout instalací 
nočního nasvícení.

R.Seidel

Zastavení páté
Lidové lázně

 Dne 1. dubna 1907 koupila obec 
za 70 000 K (šlo o rakousko-uher-
ské koruny) od vdovy po Augustu 
Stupeovi paní Hermíny Stumpeové 
realitu čp. 183 v Šumburku (bývalé 
Stumpeho hospodářství) se všemi 
přilehlými pozemky (v domě čp. 183 
v ulici Protifašistických bojovníků na 
Šumburku dnes sídlí TABYS s.r.o., 
pohřební služba Matura a nezisková 
organizace FOKUS). Ihned byly zahá-
jeny částečné úpravy samotné budovy 
čp. 183, aby vyhovovala potřebám 
úřadu tehdy již městyse Šumburk nad 
Desnou, který zde měl nově sídlit. 
Zároveň byla zahájena i stavba objektu 
obecních neboli lidových lázní čp. 
180. Stavební práce provedla firma 
Leopold Salomon z Liberce. V lázních 
bylo instalováno vnitřní zařízení, jeden 
nízkotlaký kotel, jedna nádrž na teplou 
a studenou vodu, pět vanových kou-

pelí, pět pánských sprch, dvě sprchy 
pro ženy a jedno zařízení na páru. 
Současně byl zřízen byt lázeňského a 
čekárna. Spotřeba vody byla zajištěna 
zvláštním vodovodem z šumburského 
potoka, známého jako Herta. Postup 
prací byl velmi rychlý. Už 7. listopadu 
1907 byly lázně předány obci do 
užívání. Za lázeňského správce byl 
ustaven pan Václav John. Koupalo se 
v důsledku malých návštěv jen v pátek 
a v sobotu. Ceny za koupel byly celkem 
nízké, nejvýše 1 korunu. V roce 1921 
opustil místo správce 
tzv. lázeňského pan John a jeho 
nástupcem se od 1. července 1921 stal 
občan české národnosti 
pan Jaroslav Kosina. V roce 1922 
ještě za šumburského starosty pana 
Karla Pekárka se obecní zastupitelstvo 
v důsledku velké režie a provozu pouze 
v sobotu a v neděli zabývalo úmyslem 

obecní lidové lázně pro každoroční 
větší finanční schodek úplně zastavit, 
nebo zrušit. K tomu ale nakonec nedo-
šlo, neboť i přes uvedené negativní 
skutečnosti převládl názor, že lázně 
jsou po stránce hygienické a zdravotní 
ku prospěchu obyvatelstva. Na konci 
roku 1930 byly v lázních v provozu 
jedna parní lázeň, třináct koupacích 
van a jedna sprcha. Cena parní lázně 
činila pro zdejší občany 5 Kčs a pro 
cizí 8 Kčs, vanová koupel 2 Kčs pro 
zdejší a 3 Kčs pro cizí, sprchování 2 
Kčs. V roce 1954, kdy byl ještě pro-
vozovatelem lázní Oblastní poslužný 
podnik města Jablonce nad Nisou, 
prosazoval Místní akční výbor Národní 
fronty a Městský národní výbor Tanvald 
na základě požadavků obyvatelstva 
generální opravu, velkou adaptaci 
lázní. K tomu účelu byl vypracován 
projekt, který však byl pro vysoké 
náklady pozastaven Investiční bankou, 
Krajskou pobočkou Liberec. Proto 
musel být vypracován nový úspornější 
projekt, který nijak neomezoval kapa-
citu lázní, dostal povolení a byl realizo-
ván. Investorem byly Komunální služby 
města Jablonce nad Nisou. V listopadu 
1956 byly adaptované lázně protoko-
lárně předány investorem do správy 
Městskému národnímu výboru Tanvald.  
V roce 1957 byla lázeňská budova čp. 

180 po dohodě převedena i s pozemky 
provozovateli, Komunálním službám 
města Jablonce nad Nisou. Další návrh 
rekonstrukce městských lázní z roku 
1960, který zahrnoval i vybudování 10 
metrů dlouhého bazénu, již nebyl rea-
lizován. Provoz lázní byl ukončen na 
přelomu 60. a 70 let minulého století. 
Zrušení lázeňského provozu bylo dle 
pamětníků ovlivněno poklesem zájmu 
obyvatel o služby lázní v důsledku 
rozšiřování vodovodních řadů a trendu 
vybavení domácností, kdy se i ve star-
ších bytech a domech začaly zřizovat 
koupelny a u nové bytové výstavby byly 
koupelny již samozřejmostí. Samotný 
lázeňský objekt čp. 180 byl potom sta-
vebně přizpůsobován novým účelům, 
kdy sloužil jako dílny a skladové pro-
story pro činnost Okresního podniku 
místního průmyslu a služeb JAVOZ, 
závodu Tanvald a po jeho restruktura-
lizaci v druhé polovině 80. let Podniku 
služeb Tanvald, státnímu podniku.  Po 
jeho zániku zde fungovala zámečnická 
a elektrikářská dílna technických 
služeb města. V roce 2002 byl objekt 
bývalých lázní vyklizen a zbourán, aby 
uvolnil místo výstavbě nového domu 
s pečovatelskou službou.

R.Seidel

Zastavení šesté
Bezpečnost v Šumburku nad Desnou 

na přelomu 19. a 20. století
 Před rokem 1885 nebyly bezpeč-
nostní a dopravní poměry v obci valné. 
Teprve po zvolení Josefa Pochmanna 
starostou nastala změna k lepšímu. 
Ta spočívala zejména v tom, že byla 
zřízena funkce policejního inspektora. 
Tím se stal bývalý holič Adolf Reimer, 
který tuto svěřenou obecní funkci vyko-
nával velmi svědomitě a poctivě až do 
roku 1888. Pak byla zavedena funkce 
obecního strážníka. V té době byla na 
celém Šumburku osazena večerním 
osvětlením (petrolejkami) jen čtyři 
místa: u železničního viaduktu, u uhel-
ných skladů, u železničního nádraží 
a u školy čp. 333. Po dobudování a 
zprovoznění železniční tratě z Liberce 
přes Jablonec nad Nisou do Tanvaldu-
Šumburku nad Desnou značně stoup-
nul v obou obcích dopravní ruch. Byla 
zřízena nádražní policejní služba. Tato 
služba se starala o pořádek nejen na 
nádraží, ale hlídala i před nádražím, 
kde stávaly většinou tři omnibusy okol-
ních hotelů a asi tucet fiakrů. V obci 
se bezpečnostní situace začala výraz-
něji zlepšovat až po zrušení funkce 
strážníka a zřízením dvou policistů, 
kteří začali spolupracovat s policisty 
z Dolního Tanvaldu. Zvláštní pozor-
nost byla ze strany policie věnována 
pravidelným „muzikám, tancovačkám“ 
v místních hostincích. V letech 1. svě-
tové války ubývalo z obce v souvislosti 
s vývojem válečných událostí stále více 
mužů a obyvatelstvo trpělo prohlubující 
se bídou. Doma bylo už jen málo mužů 
a bezpečnost a pořádek klesly na nulu. 
Zbylé obyvatelstvo bylo možné použít 
k aprovizačním pracím (práce v sou-
vislosti se zásobováním obyvatelstva 

potravinami). To však nemělo dlouhého 
trvání. Příděly potravin byly čím dál tím 
menší, což vedlo k téměř každodenním 
demonstracím. 
Za všechny strasti obyvatelstvo obvi-
ňovalo pana starostu, obecního tajem-
níka a radní. Osoba starosty musela 
být chráněna osobním strážcem. Ani 
obecní tajemník to neměl lehké, když 
jednou musel davu občanů oznámit, 
že žádné potraviny na obec Šumburk 
nedorazily, došlo opět k demonstraci. 
Celé této akci náhodně přihlíželi dva 
komisaři z Jablonce nad Nisou. Tito 
pánové se neobrátili na demonstranty, 
ale tajemníkovi vyčetli, že to s lidmi 
neumí. Nepřestávající nepokoje a 
demonstrace přiměly okres na sklonku 
války k rozhodnutí, aby do zdejší 
oblasti byla přeložena část domobrany. 
Tímto opatřením měl být zajištěn klid 
a pořádek na Tanvaldsku. K nasazení 
domobrany však nedošlo, a proto byla 
vytvořena vlastní stráž z vracejících se 
vojáků, kteří byli vybaveni zbraněmi 
a měli stanoviště v domě čp. 382 na 
Šumburku. Ani ti se však neosvědčili, 
žádnou činnost neprokazovali a obci 
způsobili pouze nemalá vydání. Při 
vzniku 1. republiky a s příchodem 
„Čechoslováků“ se celá tato stráž 
divoce rozutekla a zanechala po sobě 
všechny zbraně. Bezpečnost a pořádek 
hájili opět dosluhující strážníci. Brzy po 
válce a vzniku Československé repub-
liky bezpečnostní poměry doznaly 
značného zlepšení. Bylo zprovozněno 
a postupně rozšířováno pouliční elek-
trické osvětlení a dohled nad bezpeč-
ností a pořádkem převzalo četnictvo.

R.Seidel
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Díky, Pepo
 Ve dnech 13.-17.září 2020 se konal 
pětidenní výlet tanvaldských turistů 
do okolí Sloupu v Čechách. Příjemně 
unaveni, ale plní překrásných zážitků 
a nových poznatků jsme se vrátili z 
pětidenního turistického výletu do 
okolí Sloupu v Č.  Zorganizoval ho 
pro členy KČT Joe Pepa Kuna, který 

se po padesáti letech práce s malými 
TOMíky, se stejným nasazením dnes 
věnuje o dvě generace dříve naro-
zeným turistům.  Ubytováni jsme byli 
v pro nás finančně dostupné dnes 
luxusní ubytovně TOMíků "Herberk 
Ferdinanda Dobrotivého".  Lezli jsme 
do leckdy strmých kopců, vystoupali na 

několik rozhleden i na Havraní skály, 
prohlédli si samozřejmě hrad Sloup a 
Samuelovu poustevnu, prošli Údolím 
Samoty, Modlivým Dolem ... Na zpá-
teční cestě jsme navštívili i vodní hrad 
Lipý v České Lípě. Celý výlet byl doko-
nale až do detailu připravený. I počasí 
nám po celou dobu přálo. Kdo někdy 

organizoval byť i jednodenní výlet pro 
více lidí ví, že je nutné si trasu nejen 
předem projít, ale něco si také nastu-
dovat apod. Něco o tom jistě vědí i ti, 
kteří už pro druhé něco podnikli. Pepa 
to zvládl dokonale.  Srdečně děkují 
všichni nadšení účastníci.

R.hei

Lyžaři oddílu TJ Tanvald
 Podzimní sezóna je tradičně nabitá 
přespolními běhy. Letos se vzhledem 

k epidemiologické situaci uskuteč-
nilo pouze několik závodů, které se 

nezapočítávaly do každoročního 
Poháru Libereckého kraje. Běhalo 
se ve Vysokém n. J., Harrachově, 
v Lučanech, Semilech, ve Skuhrově, 
Josefově Dole, v Bohdalovicích 
a poslední závod se uskutečnil 
v Jablonci. Tanvaldští závodnici se 
v těchto několika závodech prosadili 
a získali krásná umístění. Na pódiová 
umístění dosáhli v různých závodech: 
David Mikuš r. n. 2015, Vítek Kubín r. 
n. 2014, Věruška Nováková r. n. 2013, 
Laura Luňáčková r. n. 2012, Adéla 
Mikušová r. n. 2011, Verča Bervicová r. 
n. 2011, Ota Kubín r. n. 2008, Amálka 
Nováková r. n. 2008, ostatním medaile 
utekla někdy o fous, jindy se se ctí 
zúčastnili. Díky všem dětem, rodičům, 
trenérům, počasí - bylo to moc fajn. 
Tréninky pokračují, zima se blíží, letos 
to prý konečně spadne…obrovská 
sněhová peřina. Tak SKOL

Jana Tůmová

Třicet let od založení Místní organizace Českého rybářského svazu Tanvald
 Místní organizace (MO) byla 
původně součástí rybářského spolku 
v Jablonci nad Nisou, který vznikl 
kolem roku 1883. Pobočka v Tanvaldě 
byla ustavena v roce 1950. Měla asi 50 
členů a prvním předsedou byl p. Fixa. 
Roku 1990 se nám podařilo osamostat-
nit a vytvořit místní organizaci. V rámci 
AKCE Z byla v roce 1991 zahájena 
výstavba rybářského domku s líhní. 
Byl dostavěn v roce 1994. Prvním 
předsedou tanvaldské organizace byl 
p. Doležal, následovaný p. Krykorkou a 
současným předsedou p. Lejskem. 
Za mého působení se povedlo odkoupit 
celý areál líhně od města Tanvald, dále 
od tehdy krachujícího podniku Seba 

Tanvald rybník Panský a v současné 
době od podniku Lesy ČR i pozemky 
k rozšíření líhně. I přes současné pri-
ority zadržování vody v krajině je cesta 
k realizaci tohoto projektu v chráněné 
oblasti neskutečně svízelná. 
Dalším problémem bylo získání 
financí. Tady bych chtěl poděkovat za 
podporu Městskému úřadu v Tanvaldě. 
Pro zachování zarybnění v oblasti 
Jizerských hor je naše líheň velice 
důležitá. V době úbytku vody škodí nor-
málnímu výtěru ryb narovnání toků proti 
povodním, malé vodní elektrárny, ale i 
znečišťování řeky Kamenice a potoků, 
navážení křoví a posekané trávy na 
břehy, což znásobí kyselost vody, a 

také odčerpávání vody z potoků pro 
soukromé rybníčky i rozmnožení pre-
dátorů, volavek, vyder a norků. Proto 
uměle produkujeme pstruha obecného, 
pstruha duhového, sivena amerického 
a někdy i lipana podhorního. Rozšíření 
líhně je velice důležité pro možnost 
vysazovat v budoucnu tyto lososovité 
ryby ve větší délce, protože je pak větší 
jistota, že se tam udrží. 
V letošním roce oslavila naše orga-
nizace významné jubileum - 30 let 
existence. Za příkladnou práci nám 
byl udělen diplom od Severočeského 
územního svazu v Ústí nad Labem. 
A zde bych chtěl zdůraznit, že za tím 
vším stojí obětavá činnost všech členů 

výboru a hospodářské skupiny této 
organizace. Je jen škoda, že věkový 
průměr výboru je 70 let. Organizace 
čítá v současnosti 297 členů včetně 
žen, mládeže a dětí, ale na brigádu 
neseženete skoro nikoho. Zájem 
o práci ve výboru mladší členové 
zatím také neprojevují. Podobné je to 
v mnoha organizacích ČRS.
Věřím, že se nám podaří toto dílo ve 
Žďáru dokončit a že se v nejbližší 
budoucnosti najdou mezi současnou 
mladou generací jedinci, kteří pro-
padnou nejen rybaření, ale i snaze o 
zachování činnosti MO.
Petrův zdar. 

Jiří Lejsek, předseda MO ČRS Tanvald
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Uklime svět, uklime Česko - koronaviru navzdory 
 Ani v této, pro nás všechny nelehké 
době, náš sbor dobrovolných hasičů 
z Horního Tanvaldu nezahálí. Letos 
poprvé a jistě ne naposledy, jsme 
se zúčastnili celorepublikové akce 
Ukliďme svět, ukliďme Česko. V 
sobotu dne 19.9.2020 ve 14 hod. se u 
naší hasičské klubovny sešlo celkem 
46 dobrovolníků z řad našich členů, 
mládeže a jejich rodičů. Během 3 hodin 

se nám podařilo v městské části Horní 
Tanvald a okolí řeky Kamenice nasbírat 
celkem 42 pytlů odpadu, kusy starého 
nábytku, šrot, autobaterie apod. O další 
osud těchto pytlů se díky spolupráci s 
městem Tanvald postaraly technické 
služby a my jim tímto děkujeme za 
odvoz a spolupráci. Na závěr této 
hezké a prospěšné akce nás ještě 
čekalo občerstvení v podobě grilova-

ných uzenek a nápojů, které zajistil náš 
sbor pro všechny účastníky úklidu jako 
poděkování za jejich práci. Pečivem 
nás také podpořil místní pekař a pod-
nikatel pan Jan Mašek, za což i jemu 
patří velké poděkování.
A na závěr ještě malé zamyšlení... 
Během celé akce jsme si sami na sobě 
vyzkoušeli, jak obtížný je sběr odpadu 
na břehu řeky, či v zarostlém terénu a 

kolik práce a úsilí takovýto úklid obnáší. 
Zamysleme se proto nad tím, v jakém 
prostředí žijeme a jak chceme i nadále 
žít. Nebuďme k přírodě lhostejní! 
Příroda je pro nás zdrojem inspirace i 
radosti a vše dobré nám zase ráda vrátí 
zpět.

Tomáš Tarabec – vedoucí mládeže 
SDH Horní Tanvaldu

Skauti děkují
 Skauti Tanvald děkují aktivním 
dětem a jejich vedoucím za krásnou 
vzpomínku na Věru Kozákovou u sym-
bolického památníku obětem druhé 
světové války. 
Pomník se nachází napravo od silnice 
z Tanvaldu na Hamrska. Je na něm 
tento nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME
8. května 1945 při osvobozování 
Tanvaldska padli v tomto bojovém 
úseku za vlast:
VĚRA KOZÁKOVÁ
*21.12.1921 ze Smržovky.
JOSEF KOUŘIL
*29.7.1908 ze Smržovky.
JOSEF ZEMÁNEK
*5.6.1914 z Plavů.
Čest jejich památce!

Věra Kozáková byla spolupracovnice 
partyzánské skupiny por. Konstantina 
Žukova. Byla zavražděna po přestřelce, 
která se strhla během odzbrojování 
německé jednotky. Údajně byla zastře-
lena po zajetí Němci, příslušníkem 
Volksturmu Walterem.

-jeti-
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