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Jednání zastupitelů města 
se uskuteční ve středu 16. 

prosince od 16 hod. ve velké 
zasedací místnosti radnice.

Vážení čtenáři,
mějte, prosím, na paměti, že 
v době uzávěrky se opatření stále 
mění. Proto ke všem informacím a 
pozvánkám přistupujte s vědomím, 
že se uskuteční jen v případě, že to 
situace dovolí. Aktuální informace 
sledujte na webu města a ve výloze 
Infocentra Tanvald.
Ještě si vás dovolujeme upozor-
nit na uzávěrku lednového čísla 
Tanvaldského zpravodaje, která 
z důvodu vánočních svátků bude už 
v pondělí 6. prosince ve 12 hodin. 
Přejeme vám krásné prožití vánoč-
ních svátků a poklidný vstup do 
nového roku 2021.

-red-

V době uzávěrky TZ platí stále až 
do odvolání, že všechna pracoviště 
MěÚ fungují v omezeném provozním 
režimu.
Úřední hodiny:
• pondělí od 08.00 do 11.00 hod. a 
od 15.00 do 17.00 hod.
• středa od 08.00 do 11.00 hod. a 
od 15.00 do 17.00 hod.
Prosíme občany, aby pracovníky 
MěÚ kontaktovali pouze v nezbytně 
nutných a neodkladných záležitos-
tech a to přednostně telefonicky, 
elektronicky nebo poštou. Mimo uve-
denou dobu úředních hodin budou 
všechna pracoviště MěÚ Tanvald pro 
veřejnost uzavřena. -red-



Tanvaldský zpravodaj    2

Tanvaldský zpravodaj / prosinec 2020Informace z města

I Tanvaldem se nesla Modlitba pro MartuSlavnostní položení věnce 
u pomníku T. G. Masaryka 
 U příležitosti 102. výročí Dne vzniku 
samostatného československého státu 
v roce 1918 proběhlo v úterý 27. října 
2020 u pomníku T. G. M. na Šumburku 

slavnostní položení věnce. Tento akt se 
uskutečnil vzhledem ke koronavirové 
situaci bez přítomnosti veřejnosti.

-red-

Setkání se starostou trochu jinak
 V listopadu měla proběhnout setkání 
starosty s tanvaldskými občany. 
Vzhledem ke koronavirovým opatřením 
musela být tato setkání zrušena. Je to 
veliká škoda, neboť setkání se běžně 
konají na šesti různých místech a 
občané mají možnost pobesedovat 
o všem, co je zajímá, těší, či trápí. 
Důležité informace se pokusíme přiblí-
žit alespoň prostřednictvím zpravodaje. 
Oslovili jsme pana starostu Vladimíra 
Vyhnálka, aby naše čtenáře informoval 
o všem, co se v Tanvaldu událo a co se 
chystá:
„V prvé řadě musím napsat, že mě to 
mrzí. Setkání jsou pro nás vždy velmi 
přínosná. A to už nemluvím o fajn atmo-
sféře napříč jednotlivými místy setkání. 
Bohužel, situace to neumožňovala. Ve 
chvíli tohoto rozhovoru to už vypadá 
na její zklidnění a věřím, že rozumní 
odborníci budou další případná opat-
ření řešit ve vzájemné shodě a ke 
spokojenosti nás všech. 
A o čem by byla řeč? Můj úvodní mono-
log charakterizující období od minulého 
setkání by měl následující schéma: 
Určitě bych připomněl náročnou práci 
a odhodlání všech profesí, které se 
přímo či nepřímo podílely na zvládnutí 

té jarní šlamastiky a překonávají své 
možnosti i teď. Ale to jen na úvod.
Hlavní informace se týká aktuálně 
probíhajících investičních akcích 
města, včetně projektů, které město 
Tanvald nefinancuje, avšak významně 
se dotýkají každodenního života našich 
občanů.
Jedná se o:
• stavebně velice náročné propojování 
dominantní části města nejmoderněj-
ším a superrychlým optickým vláknem 
společností T-MOBILE
• realizaci digitálního systému včasného 
varování o nesjízdnosti mezinárodní 
silnice na Harrachov, kterou staví spo-
lečnost ŘSD Praha převážně v okolí 
kruhového objezdu směr Jablonec n/N
• budování velkolepého rybího pře-
chodu na řece Kamenici, které realizuje 
spolek Svatý Petr
• městem financované úpravě centrál-
ního parkoviště u kina s významným 
rozšířením městské zeleně a s nad-
časovými dobíjecími stanicemi pro 
elektromobily
• výstavbě dalších parkovišť v naše 
městě 
• generální rekonstrukci venkovního 
areálu Masarykovy školy s moderními 

workoutovými a parkourovými prvky
• dokončení výstavby výtahu pro han-
dicapované děti v ZŠ ve Sportovní ulici
• obrovském posunu v nabízených služ-
bách v centru tanvaldského cestovního 
ruchu v Kempu Tanvaldský Špičák a o 
nevšedních vizích jeho dalšího rozvoje. 
 Samostatnou kapitolou je ta naše 
manželka od Špičáku, jak říkají její 
tvůrci - architekti Mjolk naší nové 
vyhlídce. Vyhlídka Špička, co o tři 
výškové metry zlepšuje možnosti 
shlédnout do údolí Kamenice a Desné 
ze skaliska na Malém Špičáku, zvedla 
obrovské emoce. Díky těm přeaktivním 
lidem, kteří na sociálních sítích sdíleli 
fotky z průběhu kompletace a uváděli 
např. vyhlídkovou plošinu vyfocenou 
pouze s částí zábradlí za dokončenou, 
jsme čelili i nařčení z nebezpečnosti 
této stavby. V době vzniku tohoto roz-
hovoru dokončujeme, v úzké spolupráci 
se stavebním úřadem a inspektorátem 
bezpečnosti práce, veškeré prvky 
aktivní i pasivní bezpečnosti tak, aby 
po následné kolaudaci byla tato stavba 
při respektování pokynů v provozním 
řádu maximálně bezpečná. Ale i přes 
všechny tyto porodní bolesti jsem hrdý 
na to, že jsem součástí týmu, který stojí 

za vznikem této dominantní stavby. 
A po pravdě řečeno mě velice těší 
být starostou města, ve kterém se 
zastupitelé nebojí podporovat realizaci 
nevšedních akcí a velice aktivně při-
stupují ke své nelehké práci pro druhé. 
Ve městě, jehož občané s radostí nová 
zařízení, stavby či aktivity využívají a 
práci zastupitelů oceňují.
Další informace by vedly k rozhodnutí 
MŽP, které nepravomocně stanovilo 
průzkumné území pro zvláštní zásah do 
zemské kůry za účelem průmyslového 
využívání tepelné energie zemské kůry 
a k námi podanému odvolání ve formě 
rozkladu. 
Určitě by řeč končila informací o maxi-
mální připravenosti našich technických 
služeb na zimní období. Nechyběla by 
krátká rekapitulace aktuální zdravotní 
situace na území města. A po všeteč-
ných dotazech a tradičně erudovaných 
odpovědích mých, nebo pana mís-
tostarosty bych všem popřál krásné 
svátky vánoční a klidný nový rok 2021.“
Děkujeme za informace a věříme, že 
na jarních setkáních si budeme moci 
pobesedovat už „naživo“.

-red-

Ať mír dál zůstává s touto krajinou.
Zloba, závist, zášť, strach a svár,
ty ať pominou, ať už pominou.

       

Den za svobodu a demokracii, to je 17. 
listopad. K tomuto datu se vážou hned 
dvě události, které od sebe dělí 50 let. 
První je z roku 1939, kdy byly nacisty 
uzavřeny vysoké školy. O 50 let poz-
ději, tedy v roce 1989, zase proběhly 
studentské protesty na Národní třídě, 
které vedly k pádu komunistického 
režimu.

Tento významný den jsme si v Tanvaldě 
připomenuli zapálením svíček na něko-
lika místech a přesně v 17:11 zazněla 
z městského rozhlasu píseň Modlitba 
pro Martu. Zvláštní atmosféru podtrho-
valy i dešťové kapky, které ulpívaly na 
tvářích sklánějících se nad zapálenými 
svíčkami. A v mnoha případech ty 
kapky nebyly jen dešťové...Nejsme 
lhostejní. A to je dobře.

-red-

Foto Antonín Bělonožník

Foto Antonín Bělonožník Foto Antonín Bělonožník Foto Antonín Bělonožník Foto Antonín Bělonožník
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 Minulý příspěvek do 
Tanvaldského zpravodaje ohledně 
dění na tanvaldském gymnáziu 
končil větou „…aby škola žáky 
bavila, byť načas zase on-line…“ 
Pamětníci možná vzpomenou, že 
jednotkou dočasnosti byla dlouhá 
desetiletí pobytu kdysi spřáte-
lené armády na našem území. 
Naplníme-li klišé „čas oponou 
trhnul“, tak celý svět současnosti 
ovládla armáda neviditelného, a 
o to snad horšího sajrajtu ozna-
čeného Covid 19, který razantně 
vstupuje do našich osobních i 
profesních životů a v neposlední 
řadě i do procesu vzdělávání. 
Jestliže jarní distanční výuka byla 
jakýmsi zahřívacím kolem pro to, 
jak by tato podoba vzdělávání 
mohla vypadat, tak od poloviny 
října v podstatě jde o ostrý 
proces, kterému se museli při-
způsobit nejen žáci a učitelé, ale 
i tatínkové, maminky, dědečkové, 
babičky, ba i sourozenci mezi 
sebou navzájem. Mnohé z domác-
ností se proměnily v počítačová 
centra, kde v jednotlivých a pokud 
možno uzavřených místnostech 
děti poslouchají a reagují na své 
učitele přes počítačový monitor. Je 
pravdou, že v počáteční fázi uza-
vření škol existovala víra a naděje 
v dočasnost tohoto stylu výuky, 
ale po prodloužených podzimních 
prázdninách bylo jasné, že tomu 
tak nebude. Proto od počátku 
listopadu i výuka na gymnáziu 
byla rozšířena o počet on-line 
vyučovaných hodin v minimální 
výši 50% hodinové dotace toho 
kterého předmětu. Proč minimálně 
50% a ne rovnou 100%? Protože 
ve zbývajícím, povězme off-lino-

vém, režimu žáci nadále samo-
statně plní zadané úkoly, pracují 
s učebnicemi, pracovními sešity, 
slovníky, zeměpisnými atlasy a 
dalšími materiály. Výsledky své 
práce potom prostřednictvím plat-
formy Google Classroom posílají 
učitelům ke kontrole a ohodno-
cení. Školská rada tanvaldského 
gymnázia v součinnosti s jeho 
vedením navíc schválila Dodatek 
školního řádu týkající se právě dis-
tanční výuky a z ní vyplývajících 
povinností jak ze strany školy, tak i 
ze strany žáků a jejich zákonných 
zástupců.
Nutno poznamenat, že přes 
občasné prvotní potíže si žáci i 
učitelé celkem rychle tento způsob 
výuky osvojili. Celkem logicky však 
klade nezanedbatelné nároky i na 
rodiče, domácnosti, a to nejen ze 
stran vybavení, ale hlavně časové 
synchronizace.
Bude prosinec, budou Vánoce. 
Za tým pracovníků tanvaldského 
gymnázia si dovolím čtenářům 
Tanvaldského zpravodaje popřát 
pevné zdraví, dobrou náladu, víru 
a naději v lepší časy! A našim 
žákům kromě toho i pokud možno 
co nejbrzčí návrat do školních 
lavic.

IN

Podzim na tanvaldském gymnáziu II.

 Času distanční výuky a nepří-
tomnosti žáků ve škole Gymnázium 
Tanvald využilo ke kultivaci interiéro-
vých prostor a vůbec celého zázemí. 
Již během letních prázdnin byla 
výrazně modernizována bývalá 
učebna jazyků s knihovnou, odkud 
zmizelo nevzhledné obložení stěn 
a regály původní knihovny. A právě 
vedle obnovy polic na knihy a doplnění 
počítači se zanedlouho i tato učebna, 
upravená do podoby studovny, dočká 
nového mobiliáře. Stane se tak díky při-
dělení dotačního titulu od Libereckého 
kraje. Ten bude využit též pro zakou-
pení nových lavic a židlí pro další 
učebny ve škole. Ačkoli se nejedná o 
totální obměnu vybavení nábytkem, i 
tak se žáci po návratu do školy budou 
vzdělávat v mnohem příjemnějších 
prostorách.
Totéž se týká i nových povrchových 
nátěrů dveří všech učeben a kabinetů, 
které nyní jsou sladěny s nedávno pro-

vedenou výmalbou chodeb. Zdánlivě 
nenápadným, avšak velice užitečným 
detailem je i vytvoření navigačního 
systému uvnitř školy v podobě samole-
pících značek na chodbách školy.
Škola se těmito postupnými kroky 
dostává na velice solidní úroveň jak 
prostor samotných, tak i vybavenosti 
pro potřeby výuky. Nezbývá než doufat, 
že si těchto vylepšení vbrzku užijí i 
samotní žáci a pedagogové!

IN

Za zavřenými dveřmi 
tanvaldského gymnázia

Ztichlá ZUŠka
 Je vskutku zvláštní procházet se 
prázdnými chodbami školy, kde ještě 
před měsícem zaznívala hudba či zpěv 
z každé třídy, kdy jste při jedné cestě 
do sborovny potkali třeba pět dětí, které 
vás pozdravily, kde hudební život přímo 
tepal a rostl. Nyní se jen sporadicky ze 
zavřených tříd ozývají tlumené hlasy 
učitelů, kteří vysvětlují něco do mikro-
fonu, sem tam zvuky nástroje, jak svým 
žákům něco ukazují nebo připravují, 
a také zvuky dětského hraní - ovšem 
zkreslené digitálním přenosem a defor-
mované kvalitou připojení, sem tam i 
výrazně trhané či zvukově nepříjemné. 
Distanční výuka pro nás znamená 
mnohá omezení. Většinu technických 
problémů jsme řešili za pochodu v 
první vlně na jaře, kdy byl tento způsob 
učení pro nás úplnou novinkou. Nyní 
už řešíme spíše způsob, jakým udělat 
tuto formu výuky pro nás i pro děti 
zajímavou a hlavně názornou, neboť 
některé věci se po internetu vysvětlují 
velice obtížně - kupříkladu jen naladit 
nástroj na začátku hodiny je zvláště 
pro mladší děti velký problém. Stejně 
tak nám zcela odpadla možnost hrát 
spolu s dětmi nebo je doprovázet - i 
malé zpoždění přenosu při hovorech 
na dálku tuto možnost vylučuje. 
Nicméně nám distanční vzdělávání 
nabízí i možnosti, které jsme dosud 
třeba v běžné výuce nevyužívali a které 
se mohou stát dobrým pomocníkem či 
inspirací. Například je nahrávání video 

či audio záznamů, vytváření notových 
úložišť, různé interaktivní úkoly a hry 
pro hudební nauku a mnohé další. Je 
ovšem pravdou, že zvládnutí těchto 
technologií vyžaduje od nás mnohem 
více času a příprav stejně jako výuka 
sama, neboť vysvětlit dítěti, jak správně 
položit na nástroj ruku, zabere mnohem 
více času, než mu ji jednoduše fyzicky 
srovnat do správného tvaru. 
A co nám chybí nejvíc? Nejspíš ten 
prostý lidský kontakt. Ten pocit, když 
můžeme vnímat dětskou radost, když 
se daří, smutek když méně, soustře-
dění, emoce vkládané do tvorby jak 
hudební, tak výtvarné i taneční - toto 
vše je naprosto nenahraditelné, jedi-
nečné a přes obrazovku počítače 
nesdělitelné. 
Stejně tak chybí i dětem kamarádi, spo-
lečné zážitky, koncerty, předehrávky, 
vystoupení a komorní hry, kdy si mohou 
zahrát společně, kdy mohou předvést, 
co se naučily, pochlubit se rodičům i 
ostatním, mít možnost se uklonit na 
jevišti a vyslechnout si potlesk jako 
odměnu za svou práci. 
Přejme si, abychom se co nejdříve 
mohli vrátit ke způsobu práce, který je 
pro nás i děti nejpříjemnější, nejlidštější 
a také nejefektivnější. 

Za Základní uměleckou školu Tanvald
Aleš Filip
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Zastavení v dobách dávno minulých

Popelnice
Osada Popelnice se rozprostírá po 
svahu na levém břehu řeky Kamenice 
nedaleko od Dolního Šumburku a 
Tanvaldu směrem na Velké Hamry. 
Popelnice, německy Popelnitz nebo 
v dávnějších dobách Aschendorf 
(Ashe-popel, Dorf-vesnice) dostaly 
jméno od toho, že zde v dávných 
dobách stavěli obyvatelé milíře. Milíře 
jsou už od starověku „zařízeními“ pro 
výrobu dřevěného uhlí. V milíři probíhá 
pomalé hoření dřeva za minimálního 
přístupu vzduchu, ale při relativně 
vysoké teplotě, přičemž uvnitř milíře 
dochází ke karbonizaci dřeva, výrobě 
dřevěného uhlí. Podle jiné verze se 
zde pálilo ve velkém dřevo za účelem 
výroby popela, z kterého se získával 
uhličitan draselný, potaš potřebná 
převážně pro výrobu skla. Osada 
Popelnice je pravděpodobně nejstar-
ším osídlením celého údolí od Desné 
přes Tanvald směrem na Velké Hamry. 
To údajně dokládá záznam z držkov-
ského farního památníku, kde se píše, 
že pan Vincenc, rytíř z Lamote de 
Frintopp, vlastník velkostatku Jesenný 
uvádí v popisu své cesty zdejším 
krajem v roce 1654, že shledal na 
území dnešních Popelnic 16 malých 
obydlených chaloupek. Naproti tomu na 
území dnešního Šumburku a Příchovic 
neshledal jediného obyvatele. Tento 
záznam je v jistém rozporu s očíslová-
ním domů, nebo muselo v dávnějších 

dobách dojít k přečíslování, což však 
soudě podle pozemkových knih, je 
nepravděpodobné. Je ale možné 
stavět spíše na domněnce, že zmíněné 
chaloupky nebyly při očíslování domů 
vůbec vzaty v úvahu, nebo v té době již 
neexistovaly.

Balkán na Šumburku
Pod tímto místním názvem se rozumí 
skupina domů kolem místní komuni-
kace vedoucí z větší části souběžně 
s Krkonošskou ulicí nad strání nad 
vlakovým nádražím. Název tato čtvrť 
Šumburku dostala od zde prvně posta-
vených a zabydlených domů obyvateli 
nejrůznějších slovanských národností, 
což šumburský lid v té době přivedlo na 
název Balkán. Větší výstavba domků 
v této lokalitě včetně dnešní Wolkerovy 
ulice začala kolem roku 1910. Silnici na 
Balkán postavil již v roce 1909 silniční 
stavitel Arnošt Haubold. Silnice pod 
parkem, dnes Mánesova ulice, byla 
postavena jako spojka s dnes Vítěznou 
ulicí až v roce 1911. Název Balkán 
se ujal a udržel až do současnosti, 
což dokládá fakt, že je zde oficiálně 
ulice Na Balkáně. Je tedy téměř jisté, 
že název Balkán tato stráň nezískala 
z důvodu, že se jedná o sluncem zali-
tou část Šumburku připomínající místa 
na Balkánském poloostrově, jak se 
někdy tvrdilo.    

R. Seidel

Ještě trochu historie z jiného soudku
Terezínka a okolí

Hostinec U Milána

Foto Jakub Kozák

V říjnu jsme zahájili cyklus článků o his-
torii Šumburku nad Desnou.
Obsahem jednotlivých článků byla 

volně vybraná témata přibližující 
některá dění a místa na Šumburku.

Zastavení sedmé 
Jak se zrodily místní názvy 

Zastavení osmé - Šumburské hostince na přelomu 19. a 20. století
 V posledních dvou desetiletích 
19. století vznikalo mnoho spolků 
a hospodářství bylo v rozmachu. 
V Šumburku bylo tou dobou na 30 
hostinců včetně několika hotelů a ani 
jeden si nemusel naříkat na nedo-
statek návštěvníků a malé tržby. Pro 
představu uvádím některé z nich - U 
Müllerů, U Nádraží, hotel Hazda, hotel 
Centrál, U Mistrů, U Plůchů, U Milána, 
hotel Grand, U Kalfusů, U Balatků, U 
Kněžourků, U Simmů, U Preuslerů, U 
Doleňáků, U Města Paříže, Sluneční 

chata, Sokolovna, U Austlů, U Kotrbů, 
J.Liebigův hotel a kantýna, U Ulmannů 
na Brumbergu. Ceny půl litru piva se 
pohybovaly v místních hostincích od 6 
do 8 krejcarů. 
Za 1 korunu bylo několik piv a ještě 
zbylo na uzenku nebo pár cigár. 
Většina dělníků si tak po celodenní 
lopotě mohla dopřát trochu toho 
„truňku“. I když byl veden čilý spolkový 
život, posezení v hostinci bylo do jisté 
míry formou společenského vyžití a 
zvyklostí, neboť z dnešního pohledu 

tehdy mnoho možností jiné zábavy 
nebylo. Do hospod se přenášelo veselí 
a vtipy a hodně se probírala hlavně 
místní témata. V mnoha hostincích 
se konaly muziky, tancovačky. V hos-
podách se také schůzovalo. Šumburk 
byl v té době s ohledem na početné 
obyvatelstvo z řad dělnictva pochopi-
telnou baštou sociální demokracie a 
stranické schůze se zpravidla odehrá-
valy v místních hostincích. Na těchto 
schůzích musel být přítomen vždy 
jeden obecní zastupitel a pozornost 

jim věnovala i policie. Nejoblíbenějším 
hostincem na Šumburku byl hostinec U 
Města Milána (U Milána) ležící přímo 
na Krkonošské silnici, který hostil i 
většinu spolků. Ostatní hostince měly 
hlavně své „štamgasty“. Malá změna 
nastala kolem roku 1900, když neoče-
kávaně zdražilo pivo o 1 až 2 krejcary. 
Na krátkou dobu se do hospod přestalo 
chodit, ale později se lidé začali opět 
v hostincích scházet a piva si znovu 
dopřávat.

R. Seidel

„V roce 1828 vyrostla v dolním 
Tanvaldě pod soutokem Kamenice s 
Desnou zděná přádelna. V polovině 
30. let ji získal Johann Mayer – ban-
kovní a průmyslový magnát z Vídně, 
který se výrazně zasloužil o rozvoj 
oblasti. Na svahu Šoufu (Schafsteinu) 
nad Kamenicí, který je v polovině 16. 
století v listině Smiřických zván Košov 
a kterým končí Muchovský hřeben, 
nechal roku 1845 postavit pozoruhod-
nou pozdně klasicistní vilu, sídlo své 
rodiny (Bálovku). Pod domem byla tera-
sovitá zahrada a kolem rozsáhlý park 
táhnoucí se až k vrcholovému skalisku, 
z něhož je úchvatný pohled do okol-
ních údolí. Továrník Mayer na skalisku 
nechal v roce 1853 zřídit monumentální 
stupňovitou skalní vyhlídku s kamen-
ným pažením. Dodnes se vyhlídce říká 
Terezínka (Theresienhöhe – Tereziina 
výšina) podle Terezie, manželky 
továrníka Mayera, která si toto místo 

oblíbila a trávila zde také více času 
než její manžel vázaný povinnostmi 
ve Vídni. Anton Anschiringer popisuje 
Tanvald kolem roku 1850 takto: „Každý 
kousek půdy je obdělán, voda je plně 
využívána.
Domky mají pečlivě udržované 
zahrádky, mají světlou barvu, jsou 
natřené okrově,
zelenavě nebo šedě, světnice jsou 
většinou roubené, hospodářská část 
zděná. Špinavé nízké krčmy mizí, 
nahrazují je prostorné, velkými taneč-
ními sály vybavené hostince. Na cestě 
od Terezínky na Muchov prochází 
hřebenová cesta kamenným mořem, 
na jehož vrcholu je chodník vtěsnán 
do skalní rozsedliny v Dubově skále, 
zvané na české straně Rozpůlenka a 
na německé Felsentor (Skalní brána).“

Čerpáno z Ročenky 2003 Jizersko-ještědského 
horského spolku, autor Jaroslav Lubas

Hotel Centrál (dříve Sitte)
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 Na naší škole podporujeme nejen 
získávání vědomostí, ale také dbáme 
na rozvoj klíčových dovedností pro 
další studium a život našich žáků. 
Velký důraz klademe na čtenářskou 
gramotnost, která je v současné době 
považována za jeden ze základních 
pilířů vzdělání. Snažíme se bořit mýtus, 
že tato gramotnost se dá rozvíjet pouze 
v hodinách českého jazyka. Jsme toho 
názoru, že porozumění textům a efek-
tivní práce s nimi i rozvoj psaní patří do 
všech naukových předmětů. 
 Od začátku tohoto školního roku 
jsme se zapojili do dvou projektů, které 
se zaměřují právě na rozvoj čtenářské 
gramotnosti. Jsme totiž toho názoru, 
že nejlépe se předávají ty dovednosti, 
které si učitelé vyzkouší sami prakticky 
na vlastní kůži. 
 Prvním projektem je Pomáháme 
školám k úspěchu, který podporuje 
rodinná nadace manželů Kellnerových. 
Ve škole jsme utvořili tým, který se 
účastní setkávání s učiteli z jiných škol 
(v současné době i on-line). Získané 
informace a náměty sdílíme s párovými 
kolegy v naší škole. Společně pak plá-
nujeme a reflektujeme výuku a přemýš-
líme nad zaváděním moderních metod 
do výuky napříč všemi předměty. 

 Společné sdílení považuje za důle-
žité i druhý projekt, do kterého jsme 
se zapojili – Síťování základních škol 
v oblasti čtenářské gramotnosti. Tento 
projekt realizuje Základní škola Dašice 
(okres Pardubice) a je spolufinancován 
z Evropského sociálního fondu a stát-
ního rozpočtu České republiky. 
 Díky tomuto projektu jsme na naší 
škole založili centrum, ve kterém zaš-
titujeme síť sdílení zkušeností mezi 
učitelkami pěti zapojených základních 
škol. V tomto školním roce budeme 
organizovat setkání zapojených 
kolegyň, při kterých budeme pozná-
vat známé i nové výukové metody a 
budeme sdílet zkušenosti z jejich vyu-
žití při běžné i distanční výuce. První 
setkání jsme zorganizovali v listopadu 
on-line a my doufáme, že se brzy 
setkáme i osobně. 
 V současné době se snažíme rozví-
jet čtenářskou gramotnost také v rámci 
distanční výuky. I během on-line hodin 
pracujeme ve čtenářských dílničkách a 
aktivně zapojujeme metody kritického 
myšlení. Věříme, že i taková výuka na 
dálku může přinést mnoho dobrého pro 
rozvoj našich žáků.

Monika Šrýtrová

Čtenářská gramotnost 
na Masaryčce Přeci jen něco …. Výstavba výtahu 

pro bezbariérový přístup je u konce. 
Věříme, že plně poslouží. 
32 kol v rámci akce Kola pro Afriku 
putovalo do svého cíle. Kola čeká ještě 
dlouhá cesta, ale pevně věříme, že 
darovaná kola udělají dětem v Gambii 
velkou radost a pomohou jim na jejich 
cestě ke vzdělání.  Děkujeme všem 
dárcům.  
V době distanční výuky, která se spus-
tila v polovině října, se žáci i učitelé 
sjednotili v používání platformy teams. 
Povětšinou se s tím všichni vypořádali 
velmi dobře, někteří pilně trénovali již 
na jaře. On line hodiny střídá plnění 
úkolů v zadání, komunikace s učiteli, 
procvičování slovíček ve Wocabee 
atd. Bezesporu chybí osobní kontakt, 
setkávání se se spolužáky, třeba i 
hodiny tělesné výchovy na sportovce. 
Ale v něčem spatřujeme pozitiva, 
zdokonalíme se v používání moderních 
technologií, žáci se naučí zodpověd-

nému fungování a svědomitému pří-
stupu, naučí se samostatně fungovat a 
rozvrhnout si denní režim. 
Počítače potřebným. Snažíme se zajis-
tit plnohodnotnou výuku pro všechny 
žáky zápůjčkou počítačů, které jsme 
získali z dotací ministerstva školství a 
část z výzvy Šablony II. Věříme, že to 
plní svůj účel a žákům a pedagogům 
tak umožní bezproblémové fungování 
v době domácí výuky. 
Naše škola také zajišťuje pro Tanvald 
a okolí v době nouzového stavu 
péči pro děti rodičů, jež pracují v IZS 
Libereckého kraje, sociálních pracov-
níků, pedagogických pracovníků atd...  
A v neposlední řadě se připravujeme 
na nejkrásnější svátky v roce, na 
Vánoce. Školu jsme vánočně nazdobili 
a snažíme se věnovat třeba i na dálku 
předvánočním aktivitám.
Přejeme vám všem krásný a pohodový 
advent. 

Jana Tůmová

Co nového na sportovce? 

Péče o děti zdravotníků a sociálních pracovníků

 Už téměř měsíc všichni pracujeme 
připojeni ke škole na dálku. Jsme rádi, 
když se připojíme, a doufáme, že Wi-Fi 
to zvládne. Můžeme si tak společně 
užít nejen povídání, ale i výuku. Stávají 
se z nás ostřílení odborníci. Připojení 
zvládáme už všichni. Kdo potřeboval, 
škola zapůjčila tablet i s nabíječkou. 
Můžeme mít i dočasně neomezené 

datové připojení od Vodafonu. Mladším 
žákům moc pomáhají rodiče, a i ti 
starší si někdy přijdou pro radu. Je moc 
dobře, že se všichni můžeme vidět on-
-line, protože to nám chybí nejvíc. Zní 
to neuvěřitelně, ale všichni se těšíme 
zpátky do školy.

Kateřina Honců 

Šumburáci a distanční výuka

Brýle z listí 4.B

 Zas přišel ten nešťastný čas - 
distanční výuka. Videokonference 
v plném proudu, unavení rodiče, děti, 
kterým tolik chybí setkávat se ve škole 
a pracovat společně nebo jen tak být 
spolu. 
Děti v Trojlístku se kromě češtiny a 
matematiky snaží zabavit činnostmi: 
pečením dobrot v době halloweenské, 
častým pobytem venku a vyráběním 
domečků pro ježky, tvořením mandal 
z listů a podzimní dekorace, někteří 
i lezením po stromech. Starší děti se 
zabývají projektovými pracemi na téma 
Naše vlast ČR a její místo v Evropě 
a ve světě, Povrch ČR nebo Řeky a 
přehrady v ČR a v našem regionu. Daří 
se jim také vytvářet krásná výtvarná 
díla, která vycházejí z listopadového 
projektu Podzim. Na svatého Martina 
11. 11. hrály děti ve videokonferencích 
legendu o sv. Martinovi. Také vyrá-
běly lucerničky a koníky, zpívaly se 
svými průvodkyněmi písně O svatém 
Martinovi a To je zlaté posvícení. 
V neposlední řadě pekly svatomartin-
ské rohlíčky. 
Úžasné jsou i nahrané rozhovory a 
videa na daná témata. Ty nám posílají 
do programu Teams. Práce v tomto 
programu pro nás není novinkou, 
protože jsme jej využívali již na jaře. 
Založili jsme zde i tým s názvem 
Galerie Trojlístku, kam rodiče posílají 

fotky prací dětí i z různých výletů a 
mohou zde společně chatovat. Online 
probíhají i třídní schůzky s rodiči nebo 
porady s paní ředitelkou. V týdnu 
máme vyhrazené konzultační dny 
pro rodiče, kde mohou cokoli s námi 
prodiskutovat. Přesto všechno se už 
těšíme, až se školy otevřou a všichni 
se zase sejdeme. Zdraví vás Trojlístek.

Hanka Votočková a Martina Hladíková 

Trojlístek 
v distanční výuce

Děti z Trojlístku vytvořily krásné podzimní dekorace
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 
dne 26.10.2020dne 26.10.2020

*RM Tanvald vydává záměr na prodej 
pozemkové parcely č. 899/15 (trvalý travní 
porost) o výměře 1101 m2 v katastrálním 
území Šumburk nad Desnou paní B. 
za účelem umístění stavby rekreačního 
objektu. Záměr se vydává s podmínkou, že 
s kupující bude sepsána smlouva o budoucí 
kupní smlouvě, ve které se budoucí kupující 
zaváže do jednoho roku od jejího podpisu 
získat a předložit městu Tanvald stavební 
povolení či souhlas stavebního úřadu 
k ohlášení stavby rodinného domu, do dvou 
let zahájit stavbu a do pěti let dům postavit 
a zkolaudovat. Po splnění těchto podmínek 
bude pozemek budoucímu kupujícímu 
prodán za cenu stanovenou ve smlouvě o 
budoucí kupní smlouvě.  Tato stanovená 
cena ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě se 
stává pevnou a neměnnou až do podepsání 
kupní smlouvy. Nesplnění již první lhůty, to 
je získání a předložení stavebního povolení 
či souhlasu stavebního úřadu k ohlášení 
stavby rodinného nebo rekreačního domu 
do 1 roku od podepsání smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě, je důvodem k okamžitému 
vypovězení smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
ze strany města. Stavebník od data získání 
stavebního povolení či souhlasu stavebního 
úřadu k ohlášení stavby bude hradit městu 
Tanvald nájemné za pozemek ve výši 9 Kč/
m2/rok.
*RM souhlasí s umístěním stavby nového 
oplocení trafostanice Tanvald a s položením 
zemnícího pásku na pozemkové parcele č. 
409/3 v k.ú. Tanvald, která je ve vlastnictví 
města, dle projektové dokumentace 
předložené společností FASprojecT s.r.o., se 
sídlem Rybná 716/24, Praha 1.
*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. stavby č. IE-12-4006809/
VB/001 týkající se stavby zařízení distribuční 
soustavy - ekvipotenciálního prahu sloužícího 
k zemnění oplocení ve vzdálenosti 1,0 m od 
oplocení (z vnější části areálu) v hloubce 
0,3 m na části pozemkové parcely č. 409/3 
v katastrálním území Tanvald;
2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. IE-12-4006809/VB/001 mezi městem 
Tanvald a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, týkající 
se stavby zařízení distribuční soustavy - 
ekvipotenciálního prahu sloužícího k zemnění 
oplocení ve vzdálenosti 1,0 m od oplocení (z 
vnější části areálu) v hloubce 0,3 m na části 
pozemkové parcely č. 409/3 v katastrálním 
území Tanvald.
*RM souhlasí s umístěním stavby kabelové 
přípojky umístěné na pozemkové parcele č. 
1863/1 v k.ú. Tanvald, která je ve vlastnictví 
města, pro katodovou ochranu umístěnou na 
pozemkové parcele č. 786/5 v k.ú. Tanvald, 
dle požadavku společnosti ČEZ Distribuce 
a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín.
*RM souhlasí s umístěním stavby nové 
stožárové trafostanice v ulici Polní, na 
pozemkové parcele č. 815/1 v k.ú. Tanvald, 
která je ve vlastnictví města, dle požadavku 
společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi 
Severočeskou vodárenskou společností 
a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice a 
městem Tanvald podle předloženého návrhu, 
týkající se výkupu stavební parcely č. 1626 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 58 
m2 a pozemkové parcelyč. 265/16 ostatní 
plocha – manipulační plocha) o výměře 477 
m2

 v katastrálním území Tanvald.
*RM schvaluje Smlouvu o dodávce vody č. 
69148506/1 mezi společností Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem 
Přítkovská 1689/14, Trnovany, Teplice a 
městem Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM doporučuje zastupitelstvu města 
v souladu s § 34 zák. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, poskytnout 
příspěvkové organizaci Základní umělecká 
škola Tanvald návratnou finanční výpomoc 
ve výši 398.399,76 Kč na předfinancování 
pořízení klavírního křídla REČEK a schválit 
rozpočtové opatření: 
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 
+ 398.399,76 Kč
KAPITÁLOVÉ Výdaje
NFV ZUŠ Tanvald na předfinancování 
pořízení klavírního křídla REČEK 
398.399,76 Kč
*RM rozhodla:
1/ dát souhlas příspěvkové organizaci 
Základní umělecká 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 70.000 Kč k posílení fondu investic;
2/ schválit příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Tanvald použití prostředků 
fondu investic organizace v roce 2020 ve výši 
99.599,94 Kč na financování vlastního podílu 
na pořízení klavírního křídla REČEK.
*RM schvaluje předání dlouhodobého 
majetku - 30 ks skříně policové včetně 
soklu  v celkové hodnotě 64.680 Kč, 
pořízeného městem Tanvald v souvislosti 
s akcí „Rekonstrukce bytu Školní č.p. 416“  
k hospodaření Masarykově základní škole 
Tanvald,  příspěvkové organizaci, Školní 416, 
Tanvald.
*RM jako zřizovatel příspěvkových organizací 
těmto ukládá, aby v důsledku dopadu epidemie 
Covid (nerealizované akce, neprovedené 
opravy apod.) nespotřebovaný příspěvek na 
provoz od zřizovatele vyšší než 100.000 Kč 
zaúčtovaly v účetní závěrce za rok 2020 jako 
závazek ke zřizovateli na účet 349. Zřizovatel si 
vyhrazuje právo rozhodnout, jakým způsobem 
tyto prostředky budou v roce 2021 využity.
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky 
na úhradu doplnění oplocení dětského 
hřiště v ulici Radniční a rozhodla provést 
rozpočtové opatření č. 60/2020:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
nové hřiště pod č.p. 529 - 532 - herní prvky  
+ 12.476 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA   
- 12.476 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 61/2020:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na projekt „Pořízení osobních ochranných 
prostředků PO pro JSDHO Tanvald“ 
60.000 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
   + 60.000 Kč
*RM schvaluje:
1/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Libereckého kraje na podporu humanitární 
pomoci v době pandemie SARS CoV-2 č. 
OLP/3640/2020 mezi Libereckým krajem, se 
sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV - Perštýn a 
městem Tanvald dle předloženého návrhu;
2/ Smlouvu na zajištění služeb mezi 
neziskovou organizací Oblastní spolek 
Českého červeného kříže v Jablonci 
nad Nisou, se sídlem Uhelná 991/5, 
Jablonec nad Nisou a městem Tanvald  
dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 62/2020:
PŘIJATÉ TRANSFERY 
na humanitární pomoc obcím v době šíření 
viru SARS COV-2  38.783 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
+ 38.783 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 63/2020:
PŘIJATÉ TRANSFERY 
na asistenty prevence kriminality  
+ 72.000 Kč
ODBOR EKONOMICKÝ  
+ 72.000 Kč

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

RM* vydává záměr na prodej části 
pozemkové parcely č. 258/1 (ostatní plocha 
– neplodná půda) o výměře cca 250 m2 
v katastrálním území Tanvald manželům F. za 
účelem rozšíření zázemí u rodinného domu 
č.p. 441.
RM* souhlasí s umístěním stavby „Čerpací 
stanice pitné vody – Šumburk nad Desnou“  
na pozemkových parcelách č. 2623/2 a 851/1 
vše k.ú. Šumburk nad Desnou, které jsou  
ve vlastnictví města, dle požadavku 
společnosti Severočeská vodárenská 
společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 
Teplice.
RM* schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene ve prospěch 
firmy GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 
940/96, Klíše, Ústí nad Labem podle 
předloženého návrhu Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene  
č. 7700100840_1/BVB mezi městem Tanvald 
a firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 
940/96, Klíše, Ústí nad Labem, týkající se 
stavby plynárenského zařízení „REKO VTL 
Tanvald, číslo stavby: 7700100840“;
2/  Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene č. 7700100840_1/BVB 
mezi městem Tanvald a firmou GasNet, s.r.o., 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad 
Labem podle předloženého návrhu,  týkající 
se stavby  plynárenského zařízení „REKO 
VTL Tanvald, číslo stavby: 7700100840“.
RM*:
1/ ruší své usnesení č. 243/18/2020/1 ze dne  
09.09.2020;
2/ schvaluje zřízení věcného břemene ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín 
podle předloženého návrhu Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 
o umístění stavby č. IV-12-4019599/VB3, JN 
– Tanvald k Dubu ppč.909_11 SV201,KNN 
H2B, týkající se stavby zařízení distribuční 
soustavy – nadzemního kabelového vedení 
NN - AYKY 4x50 mm2 na části pozemkové 
parcely č. 1953 v katastrálním území Tanvald;
3/ schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby  
č. IV-12-4019599/VB3 JN – Tanvald k Dubu 
ppč.909_11 SV201,KNN H2B, 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 – AYKY 
4x50 mm2  na části pozemkové  parcely č. 
1953 v katastrálním území Tanvald podle 
předloženého návrhu.
RM*:
1/ ruší své usnesení č. 244/18/2020 ze dne 
09.09.2020;
2/ souhlasí s umístěním zemní kabelové 
přípojky na akci „IV-12-4019599 JN, 
Tanvald, K Dubu, ppč. 909 11 SV 201, 
kNN H2B“ na pozemkové parcele č. 
1953 v katastrálním území Tanvald,  
ve vlastnictví města, dle požadavku 
společnosti EMSL Liberec s.r.o., Budyšínská 
1294, Liberec.
RM* schvaluje smlouvu o budoucí kupní 
smlouvě mezi městem Tanvald a manželi  Č. 
podle předloženého návrhu, týkající se prodeje 
části pozemkové parcely č. 729/7 (trvalý travní 
porost) v katastrálním území Tanvald označené 
podle geometrického plánu č. 1814-237/2020  
ze dne 04.08.2020 jako pozemková parcela č. 
729/12 (trvalý travní porost) o výměře 1548 m2   
a spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 
vzhledem k celku na pozemkové parcele č. 
1861/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 
v katastrálním území Tanvald.
RM* schvaluje kupní smlouvu mezi 
městem Tanvald a panem H. podle 
předloženého návrhu, týkající se prodeje 
části pozemkové parcely č. 1125/1 
(lesní pozemek) v katastrálním území 
Šumburk nad Desnou, označené podle 
geometrického plánu č. 1133-236/2020  
ze dne 14.08.2020 jako pozemková parcela 

č. 1125/14 (trvalý travní porost) o výměře 310 
m2.
RM* rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 58/2020, které spočívá v přijetí a odeslání 
nevyčerpaných dotačních prostředků 
Základní školy Tanvald, Sportovní 576 na 
základě podaného finančního vypořádání:
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
vratka dotace od ZŠ Tanvald, Sportovní 576 
177.543,45 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
vratka dotace od ZŠ Tanvald, Sportovní 576 
177.543,45 Kč
RM* rozhodla schválit cenovou nabídku 
Tomáše Zborovského, IČ 71892397, Dr. E. 
Beneše 1181, 277 11, Neratovice na projekt 
realizace akce „Vybudování sběrného dvora  
pro město Tanvald“ a provést rozpočtové 
opatření č. 57/2020:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Vybudování sběrného dvora pro město 
Tanvald     106.480 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA - 106.480 Kč
RM* souhlasí s umístěním zahradního domku 
a podzemní nádrže na pozemkové parcele  
č. 395/15 v k.ú. Tanvald, která je ve vlastnictví 
města, dle požadavku spolku Tenis Tanvald, z.s.,  
se sídlem Pod Špičákem 592, Tanvald.
RM* schvaluje předání dlouhodobého 
majetku pořízeného městem Tanvald 
v souvislosti s akcí „Rekonstrukce bytu Školní 
č.p. 416“ v celkové výši 93.174 Kč dle přílohy 
k hospodaření Masarykově základní škole 
Tanvald, Školní 416, příspěvkové organizaci.
RM* schvaluje předání dlouhodobého 
majetku pořízeného městem Tanvald 
v souvislosti s akcí „Konektivita v budově 
č.p. 416“ v celkové výši 63.957 Kč dle přílohy 
k hospodaření Masarykově základní škole  
Tanvald, Školní 416, příspěvkové organizaci.
RM* rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 59/2020 spočívající v uvolnění finančních 
prostředků na dofinancování projektu 
„Rekonstrukce VZT v objektu č. p. 589, ul. U 
Stadionu: 
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
rekonstrukce vzduchotechniky v objektu č. p. 
589, ul. U Stadionu 2. etapa         106.480 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA  
-106.480 Kč
RM* rozhodla stanovit komisi pro hodnocení 
nabídek veřejné zakázky „Realizace 
energetických úspor v objektu radnice č.p. 
359, Tanvald“ ve složení:
1. Mgr. Antonín Bělonožník, místostarosta 
města
2. Jiří Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV
3. Monika Brezarová, úřednice odboru 
rozvoje a KV
Náhradníci:
1. MDDr. Daniela Šebestová, místostarostka 
města
2. Zdeněk Havel, technik odboru rozvoje a 
KV
3. Josef Průcha, technik odboru rozvoje a KV
RM* schvaluje:
1/ Smlouvu o výpůjčce mezi městem Tanvald 
a Základní uměleckou školou Tanvald, p.o.,  
se sídlem  Školní 351, Tanvald dle 
předloženého návrhu;
2/ Smlouvu o výpůjčce mezi městem Tanvald 
a Masarykovou základní školou Tanvald, p.o.,  
se sídlem  Školní 416, Tanvald dle 
předloženého návrhu.
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oslaví životní jubileum

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

Jaruška Čílová

Blanka Pleštilová

Pavel Novotný

Kateřina Kolomazníková

Ladislav Kulhánek

Ludmila Synovcová

Jiří Hubáček

Věra Petráková

Jaroslav Belda

Miloslav Klouček

Danuše Valnohová

Anna Mladonická

Richard Souček

Luboš Všetečka

Bohumil Dostál

Josef Sedlář

Zdeňka Rydvalová

Teresa Karpová

Sylva Poláková

 Milí občané, dovolte mi představit 
nový spolek Zachraňme tanvaldské 
kostely, z.s. Vznikl v nedávné době 
díky iniciativě několika občanů, kteří 
by chtěli fyzicky opravit oba tanvald-
ské kostely- sv. Františka z Assisi 
na Šumburku a sv. Petra a Pavla na 
Horním Tanvaldě. Tento spolek úzce 
spolupracuje s duchovním správcem 
Římskokatolické farnosti Tanvald, Mgr. 
Pavlem Ajchlerem, se zástupci města 
Tanvald a s blízkým spolkem Michael 
ve Smržovce, který podobně jako náš 
spolek spravuje kostel sv. Michaela.
Spolek se bude chtít podílet i na oživení 
veřejného prostoru kolem obou kostelů 

konáním různých akcí, benefičních 
koncertů apod.
Budeme rádi, když navštívíte naše 
facebookové stránky www.facebook.
com/zachranmetanvaldskekostely , 
kde sdílíme aktuality.
Také vypisujeme veřejnou sbírku na 
opravy s názvem Zachraňme tanvald-
ské kostely. Její slavnostní zahájení 
bude v neděli 6.12.2020 v kostele sv. 
Petra a Pavla na Horním Tanvaldě. 
Snad bude možná přítomnosti lidí, 
pokud ne, proběhne zahájení online. 
Od tohoto data bude každou další 
adventní neděli otevřen kostelík na 
Horním Tanvaldě vždy od 14 do 16 
hodin. 
21. prosince zde bude možnost 
vyzvednout si Betlémské světlo (před-
pokládaný čas 14-16 hodin) a 24. pro-
since bude kostel otevřen od 10 hodin 
do 14 hodin.
Přejeme Vám klidný Advent

Za celý spolek MDDr. Daniela 
Šebestová, předsedkyně

 Nařízením vlády nebylo členkám 
KPOZ umožněno předat dárek od 
města oslavencům. Ti však o něj nepři-
jdou, obdrží ho po skončení platnosti 
omezujících opatření. 

KPOZ

Dary pro oslavence

 Každého z nás se současná situace 
dotýká. Někdo se na svět mračí, někdo 
smutní, někdo se vzteká a někdo 
strachy ani nedýchá. Na nějakou 
dobu se nad námi stáhla mračna a 
svět ztratil jasné obrysy. A my tápeme 
a hledáme své vlastní já. Připomíná 
to inverzní počasí, kdy v údolí vládne 
mlha a zima, kdy si nevidíme dál, než 
na špičku svého nosu a ze všech barev 
zbyla jen šedivá. Kdo nevystoupá na 
vrcholky kopců, neuvěří, že jsou místa, 
kde svítí sluníčko a odkud to nevlídné 
pošmourno vypadá jako nejkrásnější 
moře. Vždy záleží na úhlu pohledu, 
odvaze vyrazit k nebesům a víře, že 
nad mraky nás budou paprsky hřát. 
Nastal čas, kdy obrazy našich duší na 
chvíli vybledly, situace nám přistřihla 
křídla a skončilo zrychlené tempo 
zvané "letem světem". Jsme nuceni 
zpomalit, ale zase můžeme daleko víc 
vnímat hodnotu obyčejných okamžiků. 
Kdy jindy si užijeme bezcílné toulání 
podzimním lesem? Návrat k dávno 
zapomenutým koníčkům? Odhodlání 
najít sami sebe?  Utřídit si své sny, 
touhy a přání? Kdy jindy najdeme čas 
na inventuru duše? Neváhejme, je to 
šance, která se nemusí opakovat.
Dnes lze cestovat pouze v myšlenkách. 
Což takhle zavřít oči a představovat 
si všechna kouzelná místa, která 
nás lákají? A je úplně jedno, jestli se 
vydáme do světa, nebo pár kilometrů 
od domova. Věřte, že každý máme 
za humny nádherné místečko, které 
je obyčejně neobyčejné .... místo, 
které nám řekne, proč jsme zrovna 
tady doma. Jen ho objevit a nechat 
promluvit. Máme také čas nahlédnout 
do pokladnice vlastních vzpomínek a 
najít v ní všechny momenty, kdy nám 
bylo dobře. Vybavit si zvuky, vůně a 
blízké lidi s nimi spojené. Nemůžeme 
být fyzicky pospolu, ale spojení v 
myšlenkách má velkou sílu a energii. 
Využijme ji, čerpejme z ní a posílejme ji 
dál. Udržujme mosty mezi našimi světy, 
ať se vzájemně neztratíme. Nenechme 
si netečností zpřetrhat pavučiny přátel-
ství, dávejme si o sobě vědět, buďme 
spolu, i když jen na dálku. A až se o 
vás bude pokoušet melancholie, uvařte 
si jídlo, které jste měli rádi jako děti. 
Třeba krupicovou kaši takovou, jakou 
uměla jen vaše babička. S ní se vám 
vrátí do života barvy. Protože takový 
návrat do dětství je jako omalovánka. 
Vybarvíte si ji přesně tak, jak se to bude 
líbit vám a všem může být jedno, že je 
ta kočka zelená a slunce modré. Je to 
váš svět a vám v něm bude dobře. Jako 
tenkrát. Pamatujete? 
Blíží se Vánoce a já vím, co si všichni 
přejeme. Hromada dárků to rozhodně 
není. Je to velký stůl, u kterého sedí 
celá rodina, jeden mluví přes druhého, 
všichni se smějí a jsou šťastni, protože 
jsou SPOLU. 
A než ten čas nastane, naučme se 
zase usmívat, protože jen tak v sobě 
probudíme slunce, které se na chvilku 
schovalo za mraky.

VV

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Duševní inverze*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 64/2020:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na výkon sociální práce  
+ 37.230 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ  
+ 32.230 Kč
ODDĚLENÍ SOC. PRÁCE A SOC. SLUŽEB 
 + 5.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 65/2020:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na zajištění výkonu agendy sociálně právní 
ochrany dětí + 594.880 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ + 594.880 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města:
1/ konstatovat po ověření ve smyslu s ust. § 
54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že Změna č. 
3 Územního plánu Tanvald není v rozporu 
s politikou územního rozvoje, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem nebo 
výsledkem řešení rozporů a se stanovisky 
dotčených orgánů a stanoviskem krajského 
úřadu;
2/ jako příslušnému správnímu orgánu na 
základě ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (stavební zákon), za použití ust. § 
55 odst. 6 a § 55b odst. 7, postupem dle § 
54 odst. 1 a 2 stavebního zákona a v souladu 
s ust. § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
vydat opatřením obecné povahy Změnu č. 3 
Územního plánu Tanvald.  
*RM souhlasí s pokácením 1 ks borovice 
nacházející se v blízkosti objektu č.p. 569, 
Smetanova ul. Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou, na pozemkové parcele č. 13/1 v k.ú. 
Šumburk nad Desnou, 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 2 ks borovic 
nacházejících se v blízkosti městského 
stadionu, na pozemkové parcele č. 375/99 
v 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 projednala žádost  ředitelky Mateřské 
školy Tanvald, U Školky 579, na přerušení 
provozu mateřské školy v závěru roku 2020, a 
to od 23.12.2020 do 03.01.2021, a souhlasí s 
požadovaným přerušením provozu mateřské 
školy.  
*RM rozhodla zrušit konání 64. ročníku 
hudebního festivalu Tanvaldské hudební jaro.

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D. 

Nařízením vlády o zákazu 

shromažďování byly zrušeny 

všechny připravené akce SENIOR 

KLUBU I. Šumburk, což nás moc 

mrzí.  Věříme ale, že se postupně 

situace vyvine k lepšímu a těšíme 

se, že se s vámi setkáme při našich 

akcích co nejdříve.

Přejeme vám klidné Vánoce a 

do nového roku pevné zdraví a 

potřebnou dávku optimismu.

Zachraňme tanvaldské kostely
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Prosincové dění v RC Maják TanvaldProsincové dění v RC Maják Tanvald
Programovou nabídku najdete na www.centrumajak.cz,
Facebook: Rodinné centrum Maják, Tanvald
Všechny akce proběhnou (nebo neproběhnou) v souladu s aktuálně 
platnými mimořádnými opatřeními v souvislosti s epidemií koronavi-
ru. Pro aktuální informace o konání akcí sledujte na našem webu, 
fb stránce a v e-mailu. Na všechny akce je nyní potřeba se předem přihlásit 
z důvodu omezené kapacity. Pozor, na různé akce jsou různá telefonní čísla.
Čtvrtek 3. 12. od 15 hod Senior klub II, Výšina - předvánoční odpoledne s mla-
dými muzikanty na zahradě s altánem u RC Maják. Pitný režim zajištěn, něco 
sladkého k tomu.
Pátek 4. 12. od 16 hod. – Svíčkování. Přijďte si se svými dětmi vyrobit svíčku. 
Cena 10 – 40 Kč, podle použitého materiálu. Pokud máte svou skleničku, mů-
žete přinést s sebou. Počet míst omezen, přihlášky na tel. 774 825 085
Neděle 6. 12. od 16 hod - Mikulášská nadílka. Vybírání podepsaných balíčků a 
zápis do „Knihy hříchů“ od 15:30. Vstupné 30 Kč za rodinu, členky RC 20 Kč. 
Rezervace místa na tel. 739 054 465
Úterý 15. 12. od 15:30 hod. - Vánoční pohádka s paní Enochovou z divadla Rol-
nička. Vstupné 30 Kč, členky RC 20 Kč. Rezervace místa na tel. 739 054 465
Čtvrtek 17. 12. po 17 hod. - Vosí společnost. Nedělejte si doma nepořádek 
a přijďte si vyrobit nepečené cukroví k nám. S sebou těsto, náplň formičky a 
dobrou náladu. Přihlášky na tel. č. 605 757 771
Pátek 18. 12. odpoledne. Účast na Tanvaldském svařáku v areálu firmy 4soft
Na leden plánujeme Karneval pro nejmenší
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 můžete přispět na transparentní účet 286015899/0300. Za jakýkoliv 
příspěvek srdečně děkujeme. Pro potvrzení o daru při větším obnosu nás kon-
taktujte na info@centrumajak.cz.

 Co se děje v našem Středisku 
volného času, když kvůli vládním 
opatřením nemohou fungovat kroužky? 
Možná jste o tom přemýšleli. My si 
zase zkusili představit, co by si asi tak 
mohly představovat děti. Můžete se 
zeptat těch vašich. Nebo zkuste hádat:
a)„Domeček“ bez dětí postihla zvířecí 
invaze. Hernu Klubu volného času si 
zabral medvěd a udělal si tam brloh. 
Chodí tam zadním vchodem, aby 
nemusel do schodů. V bazénku, ve 
kterém se normálně rochní batolata při 
„Čurbes herně“, se teď rochní kachny. 
Kamenice je prý už moc studená a 
všechny medicíny na kašel v lékárnách 
jsou vyprodané, tak nechtějí riskovat 
nastuzení. Keramickou dílnu zaplavily 
myši, z hrnčířského kruhu si udělaly 
kolotoč, popíjejí zbytky kafe ze zapo-
menutého hrnku a řádí tam bez roušky 
až do půlnoci. Ušetřena nezůstala ani 
ředitelna. Tam probíhá mezinárodní 
šampionát ve tkaní pavučin na čas. 
Pavouci se asi doslechli, že paní 
ředitelka je sportovec, a tak se usídlili 
právě tam. Dorazila i řada zahraničních 
borců. Pavouci totiž nemohou chytit 
covid, a tak si mohou překračovat hra-
nice, jak se jim zachce.
b)V SVČ se uklízí, přerovnává, 
montuje, školí, šije, tvoří, vymýšlí, plá-
nuje…. a truchlí po dětech.
c)V „Domečku“ probíhá jakási záhadná 
„Tajná mise“.
Tak co, tipli jste si? Nebo se dáte 
poddat? No, je v tom samozřejmě malý 
chyták. Něco pravdy se totiž najde 
v každé odpovědi:) V herně se opravdu 
na nových sedacích vacích místo dětí 
zatím rozvaluje medvěd, i když jen 
plyšový. Kachničku tu máme gumovou, 
na hrnčířském kruhu místo myší řádily 
naše lektorky v rámci školení a pavouka 
jsem v ředitelně opravdu viděla, i když 
jen jednoho. V odpovědi b) je pravda 
pravdoucí úplně vše. A céčko? Možná 
se budete divit, ale i to je správně. 
Hned vám to objasním…
S naší „Tajnou misí“ se to má tak. 
Už dlouho jsme chtěli vyjádřit vděk a 
uznání všem, bez kterých bychom se 
v této koronavirové době neobešli a 
kteří jsou „profíci“ ve svých oborech a 
zastávají náročnou práci v náročných 
podmínkách. Jako první nás samo-
zřejmě napadlo, že jim vyrobíme nějaké 

dárečky. Na tom taky pilně pracujeme. 
Našimi „zbraněmi“ v boji proti korona-
viru jsou šicí stroje, řezačky a tavné 
pistole. Pořád jsme si ale říkali, že by 
to ještě něco chtělo… Až ten nápad 
přišel. My to poděkování zfilmujeme, 
aby si ho mohl každý pustit a v duchu 
poděkovat s námi!
Na pomoc jsme si přizvali, koho jiného, 
než děti. Zorganizovat tuhle misi 
v době sociálních sítí naštěstí nebyl 
problém ani při pandemii, a tak nám 
stůl brzy zaplavily kreslené postavičky 
doktorek, sestřiček, hasičů, učitelů, 
prodavaček či policajtů. Děti nám 
pomohly i s namluvením děkovného 
textíku. S rozpohybováním obrázků už 
si v tuto chvíli hraje kolegyně Markéta 
Koldovská z výtvarného kroužku.  O 
tom, jak to celé dopadlo, budete mít 
možnost se sami přesvědčit prostřed-
nictvím našeho Facebookového a 
Instagramového profilu, webu a zřejmě 
i dalších internetových stránek.
Kolegyně Markéta toho má ale na svě-
domí víc. S dětmi z výtvarného kroužku 
vytvořila i „animák“ Óda na radost, který 
vznikl u příležitosti stejnojmenné sou-
těže, již jsme vyhlašovali v souvislosti 
s Tanvaldským hudebním jarem (které 
se bohužel nemohlo uskutečnit ani na 
podzim). Z nejzdařilejších soutěžních 
prací jsme v rámci THJ chtěli sestavit 
výstavu ve foyer tanvaldského kina. To 
však kvůli vládním patřením také padlo. 
My se ale rozhodli, že to nevzdáme a 
výstavu uspořádáme alespoň online, 
na čemž také pilně pracujeme. Budete 
se dokonce moci podílet i na vyhod-
nocení těch nejzajímavějších dílek. 
Animovaný film inspirovaný světozná-
mou Beethovenovou skladbou si však 
můžete vychutnat už nyní. Video je 
vložené na našem Facebookovém pro-
filu Středisko volného času Tanvald a 
odkaz na něj najdete i na našem webu 
www.svctanvald.cz.
A my už se opravdu moc těšíme, až 
vyženeme medvěda z brlohu, kachny 
pošleme zpátky do Kamenice, myši do 
polí a „Domeček“ opět ožije obvyklým 
cvrkotem a dětským smíchem. Snad už 
to bude brzy! 

Za SVČ Tanvald Alena Bartovská

Co se děje v „Domečku“ 

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

Liberec, Jablonec n. Nisou 102,3 FM     
Frýdlant 97,4 FM | Harrachov 107,9 FM 
Semily 103,4 FM | Česká Lípa 94,3 FM 

Jablonné v Podještědí 105,4 FM  
Turnov 91,5 FM 

liberec.rozhlas.czR - LBC

LIBEREC-RÁDIOVAŠEHOKRAJE-FREKVENCE.indd   1 12.8.2020   10:01:00
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Městská knihovna TanvaldMěstská knihovna Tanvald
„E-knihy pro naše čtenáře“ naše knihovna ve spolupráci s portálem 
Palmknihy - eReading s.r.o. nabízí registrovaným čtenářům od letošního červ-
na online půjčování elektronických knih. Díky této službě budete mít přístup 
k vybraným titulům ze současné produkce českých nakladatelů bez ohledu 
na otevírací dobu knihovny. V nabídce jsou i žádané bestsellery. Tato služba 
je výhradně pro čtenáře naší knihovny, kteří jsou řádně registrováni. Návod, 
jak si knihy vypůjčit, naleznete na našich webových stránkách: https://www.
tanvald.cz/volnycas/mestskaknihovnatanvald/eknihyvknihovne.html 
v záložce E-knihy v knihovně. Zde také najdete informace o zařízeních, která 
podporují tuto službu.
 „Dárek z knihovny“- pro všechny, kdo by chtěli udělat radost svým blízkým 
či přátelům, nabízíme zhotovení dárkového čtenářského průkazu na rok 2021. 
Bližší informace se dozvíte u pultu v Městské knihovně Tanvald.
„Co mě baví“ – tradiční výstava výrobků našich čtenářů ve výstavním sálku 
od 1.12.2020
„ Adventní čas – čas pomoci“  naše knihovna ve spolupráci s Oddělením 
sociální práce a sociálních služeb Města Tanvaldu se snaží v rámci svých 
možností podporovat organizace pomáhající lidem s handicapem. Občanská 
sdružení z našeho regionu tak již několik let pořádají výstavy prací svých 
klientů a zároveň seznamují širokou veřejnost se svou činností. V tomto roce 
se představí: 
Společnost Dolmen, z.ú. Liberec od 1.12.2020 ve výstavním sálku

„Vánoční zastavení“ 
výstava knižních titulů s vánoční tématikou ve vstupní části knihovny po celý 
měsíc prosinec

OTVÍRACÍ DOBA V ČASE VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
24.12. – 25.12.2020   ZAVŘENO
28.12.2020       OTEVŘENO  9:00-11:30   12:15-17:00
29.12.2020      OTEVŘENO 9:00-11:30   12:15-15:00
30.12.2020       OTEVŘENO 9:00-11:30   12:15-17:00
31.12.2020      ZAVŘENO

Přejeme našim čtenářům příjemné prožití vánočních svátků naplněných lás-
kou, klidem a pohodou.

Cimický Jan: Paroháč
O tom, že je snazší radit jiným, než 
sobě, se přesvědčí psychiatr Vaněček. 
Tato kniha nabízí napětí do poslední 
minuty.
Dušek Milan: Umanutý milenec
Kriminalisté z Újezdu pátrají po pacha-
teli brutálního znásilnění.
Dvořáková Petra: Chirurg-
Na operačním sále i mimo něj se 
občas dá jen těžko poznat, kdo jakou 
hru hraje, kdo je vítěz a kdo poražený 
a kam povede další cesta. Hynkovi G. 
často nezbývá než věřit, že se nepotopí 
na úplné dno.
Frybort Pavel: Poslední soud
Zdá se, že vše, co se odehrává v tomto 
románu, je záležitostí tvrdých mužů, ale 
skutečným klíčem k odhalení největšího 
tajemství je žena. Na první pohled 
decentní a téměř ostýchavá, ale ve sku-
tečnosti eroticky náruživá, pomstychtivá 
a krvelačná. Manželství je pro ni pro-
středkem k získání peněz a manžel je 
překážkou k získání všeho.
Goffa Martin: Děvčátko
Kamryn je se svým životem dávno 
smířená. Ví, že je osamělá, že by mohla 
shodit pár kilo..., ale proč by to dělala, 
že? Jednou však Kamryn dostane 
dopis...
Hercíková-Koutná Milena: Cestou 
necestou
Osmá knížka rodačky z Moravy, dnes 
však už autorky, jež má své pevné 
místo mezi libereckými autory, se z řady 
jejích prací žánrově vymyká. Zatímco ty 
dosavadní obsahovaly poezii, tato při-

náší netradiční vzpomínky, mezi nimiž 
se verše mihnou spíše jen sporadicky. 
Charakter její knihy je silně intimní, což 
se nejvýrazněji projevuje v naznačeném 
dialogu vedeném s těmi nejbližšími, s 
jejichž ztrátou se snaží tímto způsobem 
vyrovnat. Texty doprovázejí ilustrace 
jablonecké výtvarnice Kamily Dlouhé.
Janečková Klára: Zrada
Zrada je v pořadí druhým románem 
mladé autorky Kláry Janečkové, dnes 
již dobře zavedené na českém knižním 
trhu. Je milostný, kriminální i společen-
ský, a především velmi dramatický. Jeho 
děj se odehrává v letech 1987-2001 na 
několika místech od sebe značně vzdá-
lených – v Československu, Římě, na 
Korsice a v New Yorku. 
Javořická Vlasta: Jabloň v květu
Povídky Vlasty Javořické, zařazené do 
souboru nazvaného Jabloň v květu, 
vykreslují život na venkově a na malém 
městě. 
Klevisová Michaela: Drak spí
"Některá tajemství je lepší zapomenout"
Kriminalista Josef Bergman během pát-
rání po vrahovi zjišťuje, že místní před 
ním tají temnou minulost i vlastní skříně 
plné kostlivců.
Kumstátová Iveta: Omamná vůně 
hořké kávy
Anna musí sáhnout hluboko, aby našla 
vnitřní sílu a energii postavit se na nohy 
a začít žít nový život.
Ludviková Jitka: Muži zrají jako víno
Volné pokračování čtenářsky úspěš-
ných knih Zkrocení mlsného muže a 
Osvícení zoufalého muže. 

Nachtmanová Petra: Hádka
Milostný thriller. 
Pawlowská Halina: Zážitky 
z karantény
Co si počala Halina Pawlowská, když 
ji koronavirová karanténa na tři měsíce 
uvěznila v jedné domácnosti s dcerou, 
zetěm, vnukem, přítelem, tchyní, 
synem, sestřenicí a dvěma psy? Začala 
si vést deník o tom, jak bez úhony přežít 
i situace, které jsou na zabití! 
Plechšmídová Markéta: Dneska 
půjdu spát až zítra
I za malou chybu se platí vysoká cena.
Příběh české studentky, inspirovaný 
skutečnými událostmi, ukazuje, jak málo 
stačí k tomu, aby se z vysněné cesty za 
oceán stala noční můra. 
Procházková Iva: Nekompromisně
Dramatický příběh odehrávající se v 
průběhu jediného týdne těsně před 
volbami do Evropského parlamentu 
otevírá smrt nepohodlného novináře. 
Překvapivý thriller nabízí tajemství, 
jejichž prozrazení změní mnoho osudů 
i válku, která je jen zdánlivě vzdálená.
Šišková Šarka: Dokonalý život?
Šárka Šišková potvrzuje, že do světa 
literární tvorby nezavítala náhodou. Její 
druhá kniha vychází přesně rok po velmi 
úspěšném debutu A co láska? Jazyk 
vyprávění Šárky Šiškové čtenáře potěší. 
Umí být strohý, přesný, dokáže rychle a 
nekompromisně upoutat pozornost, aby 
po chvíli zpomalil a konejšivě vykreslil 
zapadající slunce.
Šišková Šarka: Navždy nebo jen na 
chvíli?

Nový román Šárky Šiškové obsahuje 
opět velmi stimulující a inspirující otázku 
už ve svém titulu.
Stejně jako její předešlé knihy pokládá 
otázky, na které většina z nás během 
svého života otevřeně nebo skrytě 
hledá odpověď. 
Vajsejtlová Barbora: Bokovka
Nezávazný románek z večírku někdy 
přeroste ve vášnivý vztah. Pokud ale 
porušíte nepsaná pravidla, může se 
bokovka změnit v noční můru.
Vondruška Vlastimil: Pomsta bílého 
jednorožce
Častolov z Frýdlantu, který se honosí 
erbem Ronovců, přijde za nevyjasně-
ných okolností o manželku Anežku, 
kterou najdou mrtvou pod skálou, na 
níž se jeho hrad tyčí nad krajinou jako 
orlí hnízdo. Její smrt uzavře královský 
popravce jako nešťastnou nehodu, 
jenže záhy poté je zabit i on. O tom, že 
nejnevděčnějším úkolem je pomáhat 
příbuzným, se přesvědčí Oldřich z 
Chlumu, když své ženě Ludmile slíbí 
celou záležitost vyšetřit. Jakmile se 
pustí do pátrání, začnou mysteriózními 
způsoby umírat další lidé a vše se točí 
kolem soutěsky, zvané Peklo. Co je 
ovšem nejhorší, nikdo z případných 
podezřelých ty vraždy spáchat nemohl, 
a tak nakonec nastupuje církev, neboť 
ďáblova stopa je nepopiratelná.

Knihovna nabízí nové tituly českých autorů

prosinec 2020
Z důvodu vládních opatření kino nehraje.

Městská kulturní kancelář TanvaldMěstská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní akce v prosinci 2020:

Náhradní termín 9. března 2021!
Techtle Mechtle a Kočky : Nemocnice na pokraji zkázy
Oblíbená travesti show přijíždí znovu do našeho města, tentokrát s novým zá-
bavným pořadem ,,NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY,,. Každý si vyzkoušel 
za život už několikrát roli pacienta na vlastní kůži. Málo kdo ale ví, jak to chodí z 
té druhé strany. Během tohoto pořadu budete mít možnost nahlédnout pod po-
kličku do nemocnice, která si žije tak trochu vlastním životem. Zdravotní sestřič-
ka Jiřina je sice od rány, pacienti jí často lezou krkem, ale i přesto má svoji práci 
ráda. Zábavný pořad protkaný vtipnými scénkami z nemocničního prostředí, 
plný známých melodií a písniček, s výpravou více než 70 kostýmů a divadelní 
scénou - to je ,,NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY,,. Travesti revue Techtle 
Mechtle a Kočky je aktuálně nejúspěšnější českou travesti skupinou a většina 
jejich pořadů je vyprodána dlouho dopředu. Představení této skupiny se těší za 
poslední roky stále větší oblibě, a proto připravují vždy dva nové pořady ročně. 
Více informací: Facebook: techtle mechtle revue
www.techtlemechtlerevue.cz
Vstupné: 290 Kč v předprodeji, v den akce + 20 Kč

VSTUPENKY Z JARA 2020 ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI, REZERVACE BYLY 
ZRUŠENY.
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 Rok tomu nazpět se postavila a 
otevřela krásná lezecká stěna ve 
sportovní hale v Tanvaldě. Po slavnost-
ním otevření se na stěnu vrhla nejen 
veřejnost, ale hlavně děti z lezeckého 
kroužku organizovaným pod hlavičkou 
SVČ Tanvald. Středeční odpoledne 
se na stěně v 1,5 hodinových blocích 
střídají 3 skupiny po cca 10 dětech. 
Pod vedením dlouholetého lezeckého 
instruktora Honzy Kuny se děti učí 
lezeckým základům. Jak navázat 
dvojitý osmičkový uzel, jak si správně 
obléct sedák, jak bezpečně jistit a dodr-
žovat pravidla komunikace mezi lezci, 
jak dobře technicky lézt a pohybovat se 
po stěně. Bezpečnost je a vždy musí 
být na prvním místě. „Dvoje oči vidí 
více a jsou schopné rychleji zareago-
vat“, cituji Honzu. I proto jsem mu po 
absolvování lezeckého kurzu začala 
pomáhat. Z reakcí a docházky dětí je 
vidět, že jsou spokojené a mají tam fajn 
partu. A co je čeká, až se znovu setkají 
na horokroužku? Jsou to zbrusu nové 
názvy cest a klasifikace obtížnosti. Pro 
každého lezce vytvoříme jakýsi lezecký 
deníček, kde si bude evidovat, co který 
trénink vylezl, název cesty a obtížnost. 
Každý pak sám uvidí, jak rychle se 
zlepšuje. Není to ale jenom o tom, 
jakou nejtěžší cestu vyleze, ale i o roz-

voji volních vlastností, zodpovědnosti 
za druhé, překonávání strachu z výšek, 
sáhnutí si na dno svých sil…nemluvím 
o posílení svalů celého těla, všestran-
ném rozvoji pohybových dovedností, 
obratnosti…
Věříme, že se do Vánoc setkáme. 
Bude to ten nejhezčí dárek, který si 
všichni přejeme.  

Jana Tůmová

Horokroužek
 Běžná houbařská sezona je již 
za námi. Každý druh houby je velice 
individuální, a proto během roku 
přicházejí vhodné podmínky pro jeho 
růst jen v určitém ročním období. Na 
houby můžete vyrazit nejen v létě nebo 
začátkem podzimu, kdy se o slovo 
hlásí vrchol houbařské sezóny, ale i 
na jaře nebo v zimě, kdy ani sníh není 
překážkou.
Správný houbař by totiž měl odhadnout, 
jaká houba potřebuje jaké podmínky, 
kdy je vhodné vyrazit do lesa, jakou 
houbařskou lokalitu navštívit a jaké 
houby vlastně může hledat. Jiří Josífek 

to velice dobře ví. Proto se i v listopadu 
mohl pochlubit nádherným úlovkem. 
Kdo umí, ten umí.

-red-

Pan Jiří hledat umí

 Jmenuju se Makulák. Jsem kůň a - 
mám už odmala velkou hlavu. Dříve se 
říkalo, že velká hlava rodí velké myš-
lenky. Moderní člověk už tomu samo-
zřejmě nevěří. A má recht. Potvrzuju, 
že nerodim, i když se snažim. Poslední 
dobou se ani nesnažim. I tak ze mě 
padají různá nemoudra, koblihy a tak. 
Mám tam v tý hlavě fakt hodně místa. 
Vím, že některý z vás maj zas tu hlavu 
přeplněnou. Z těch mraků informací. 
Neustále se covidí. Pak se to na chvíli 
přeruší trampováním. A zas zpátky. Do 
toho počasí plný nebezpečí. Teď hlá-
sili, že v listopadu hrozí lavinový listů 
spad. V bedně to řikaj, všichni to řikaj. 
Mám řešení pro obě strany: Nechte to 
koňovi. Vám se hlava vyprázdní a mně 
se naplní.
 Dovolte mi, abych se vám trošku 
přiblížil. Ať víte, komu co plníte. Jsem 
takový vrhací. Rychle se do něčeho 
nebo na něco vrhnu, a ono se to 
následně zvrhne případně převrhne.
 Začal jsem například sportovat. 
Lehká atletika. Předpokládal jsem, že 
to bude lehký, a ono mi to fakt lehce 
šlo. Už mě vyslali i na závody, nějaká 
Zlatá trepka. Vyfasuju číslo, jdu ke 
stojanu a vybírám náčiní. Tohle má 
moc ostrou špičku, tohle je zas tupý. 
Ejhle, tady vedle toho stojanu, to je 
ono. A dokonce to má vzadu stabili-
zátor. Rozhodčí se mě snaží zadržet. 
Já však házím. Můj koštěp letí daleko, 
hodně daleko. No nevyhrál jsem, ale se 
soupeři jsem zametl.
 Pak jsem zkusil běh, přes takový ty 
plůtky. To znám, to umím. Stýpl, velká, 
malá voda, Skotská levice, Brexis. Ale 
tyhle překážky byly takový zvláštní, 
žádný roští. Startovní výstřel a už 
se běží. Pohoda. První překážka - a 
prásk ho! Trefil jsem ji nosem. Pardon, 
nozdrama. Bylo to..., - no drama. 
Nosní, pardon nozderní, přepážka 
napadrť. Co jsem měl dělat? Doběhl 
jsem. Poslední, ale doběhl. Medaile 
byla. Zlatá. Gratulace, věnec. A já se 
ptám: Proč? „Zvítězil jste v běhu bez 
přepážky.“
 Když už jsme u toho sportu. Velká 
Pardubická, to byl můj sen. Cítil jsem 
šanci. Potrénuju a jdu do kvalifikace. 
Vpad do toho ten kovid. Opatření. 
Pojede se bez jezdců. Ok. Jsem zvyk-
lej. Neměl jsem v tý době žokeje, jezdil 
jsem sám. Trať mám naučenou. Už se 

tam vidim. Ta ženská zařve: Start! - a 
hřebci s klisnama vypálej jak střelený. 
Co to? První zatáčka a oni běžej rovně. 
Bez těch na zádech si spletli cestu. 
Počkám pěkně vzadu a jdu si pro 
vítězství. Bez námahy jsem si došel pro 
Pardubice... No jo, ale na termín Velký 
se to trošku rozvolnilo a prej, že to 
bude s žokejema. Řikám, ale já nikoho 
nemám. Nevadí, přidělíme. Máme 
tady volnou -  ženskou. Má přezdívku 
Makule, kůň Makulák. To bude páre-
ček. Což o to. Holka hezká. Ale já už v 
půlce nemoh. Ta mě seřezala. Krvavý 
záda od bičíku. Ale přece ji neshodím. 
No poslední. Aspoň že jsme pobavili ty 
klobouky v cíli.
 No, necháme už toho sportu. Věnuju 
se umění a hudbě. Hraju na baskytaru a 
fotim. Nejčastěji západy s východama. 
Tuhle u jezera - romantika. Dřepím s 
aparátem u hladiny a komponuju. Na 
šířku, na vejšku, zlatej řez. Kouknu 
do vody a tam - sumec. Nehejbá se. 
Šťouchnu do něj klackem a on nic. 
Mrtvej. A vypadá to, že už delší dobu. 
Už to chytám do voka. Kompozice na 
čtverec a ve fotošopu trošku ztmavit 
pozadí. Možná to prsknu na fb. A 
přidám popisek: Zápach sumce.

Makulák

Jsem kůň Makulák
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 DS E.F.Burian zdraví všechny své 
diváky a příznivce ze zákopové války 
proti Covidu. Hlásíme, že jsme neu-
snuli zimním spánkem a připravujeme 
pro naše diváky nové představení. Jak 
jen to trochu bude možné, vyrazíme 
na jeviště a nazkoušíme ho pro vás. 
A proto naše jediné přání je, abychom 
byli všichni zdraví. A nejen divadelníci, 
ale i všichni naši diváci a příznivci, bez 
kterých by náš koníček vůbec nešel 
dělat. A tak přeji za náš soubor všem 

lidem dobré vůle všechno nej nej nej, 
ale hlavně to zdraví!!! V závěru roku 
2020, který vůbec nebyl jednoduchý, 
přeji všem též klidné prožití vánočních 
svátků. A v roce 2021 více sil k překo-
nání překážek, které nás možná ještě 
potkají. Doufám, že se co nejdříve 
sejdeme v sále kina Járy Cimrmana a 
společně prožijeme krásné chvíle.

Za DS E.F. Burian, Dana Hozdová

Zprávy „ze zákopů“

 Můj původní záměr, coby učitelky 
z Masarykovy základní školy Tanvald, 
byl najít pro tento článek nějaký citát 
povzbuzujícího výroku našeho prv-
ního státníka. Ale potom mi došlo, že 
k následujícímu tématu se mnohem 
lépe hodí výrok největšího z Čechů, 
Němce Járy Cimrmana: „Já chci, aby 
to bylo jako ze života!“ 
Děti, které naši školu navštěvují, vní-
máme jako nedělitelnou součást rodin, 
ve kterých žijí, nikoliv pouze jako žáky. 
Uvědomujeme si proto, že se značné 
množství rodin ocitlo v současnosti 
(nejen) díky nutnosti distanční výuky 
ve velmi složité, ne-li přímo neřešitelné 
situaci. Většina rodin byla zatížena 
značnými náklady na pořízení další 
techniky, aby se jejich děti mohly 
vzdělávat na dálku. Ne všude, a ne 
pro každého je z různých důvodů tohle 
řešení schůdné. Proto my, pedagogové 
z MZŠ Tanvald vnímáme jako svůj 
prvořadý úkol zajistit vzdělávání na 
dálku opravdu pro každého našeho 
žáka – ať jsou jeho rodinné podmínky 
sebesložitější. 
Podali jsme proto mnoha rodinám 
pomocnou ruku v podobě zápůjčky 

školní ICT techniky. Díky sympatické 
snaze jednoho z operátorů se nám 
podařilo zajistit neomezená data pro ty, 
kteří to nejvíce potřebují. Spolupráce 
s o.p.s. Maják, která díky aktivitě Nory 
Friedrichové pomáhá také matkám 
samoživitelkám, přinesla svoje ovoce 
v podobě ICT techniky právě pro děti 
z neúplných rodin. Navázali jsme 
spolupráci s organizací Člověk v tísni, 
která poskytne některým z našich nejo-
hroženějších dětí techniku a vypomůže 
s doučováním. Jsme součástí projektu 
DARUJNOTEBOOK.CZ, což by mohlo 
být inspirací i pro někoho, kdo by nám 
chtěl přímo pomoci. 
Děláme prostě všechno, co je v našich 
silách, aby břemeno doby covidové 
nedopadalo na rodiny našich žáků 
tak silně. Protože věříme, že to má 
smysl. Protože heslem naší školy je: 
„Masarykova škola, škola pro život – 
jdeme společnou cestou“.

Kateřina Honců 

Masarykova základní 
škola v době covidové

Do nového roku 2021 vám
přejeme hodně zdraví,

štěstí, osobních i 
pracovních úspěchů.

Mnoho úspěchů v

osobním i sportovním

životě Vám do nového

roku přeje 

TJ TANVALD z. s.
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Rodinné centrum Maják, z. s. 
Centrum pro podporu rodiny
www.centrumajak.cz, tel: 734 754 654
e-mail: rodina@centrumajak.cz

BÝT PĚSTOUNEM JE STEJNÉ JAKO RODIČEM?
DÍTĚ NAROZENÉ DO BIOLOGICKÉ
RODINY

Není, protože děti přijaté do náhradní rodiny přicházejí s vlastní zkušeností a historií, která je často traumatická a klade tím na náhradní rodiče vyšší nároky.

Přirozený rozvojcitové vazbys matkou, přijetívlastní rodinou

Pocit bezpečí =

společné zážitky,

smích,

blízká osoba 

Znalost vlastní
identity

(historie rodiny)

DÍTĚ PŘICHÁZEJÍCÍ DO NÁHRADNÍ
RODINY

Těšící se maminka,

zázemí v rodině

Sebejistéa milované dítě

Nejistota

v těhotenství, strach

z budoucnosti, cigarety, 

alkohol, drogy..?

Prožité prvotnítrauma – odloučeníod biologickématky

Nedůvěra =

zážitek nepřítomnosti

blízké osoby

a nedostatečné

péče 
Problémy

s hledáním vlastní
identity

Dítě nejistéve vztazích

Kolektiv pracovníků Společnosti pro podporu náhradní rodinné péče – AMINA o.p.s.

MÝTY V PĚSTOUNSTVÍ

MŮŽE SE JEDNOTLIVEC STÁT NÁHRADNÍM RODIČEM? 

MÝTY V PĚSTOUNSTVÍ

Žádat o svěření dítěte do pěstounské péče
nebo do osvojení může také samožadatel.

Manželství nebo partnerství není podmínkou
pro podání žádosti a v rámci odborného posouzení
se hledí na jiné předpoklady a kompetence k péči

o dítě. Náhradním rodičem se tak může stát
i žadatel žijící sám.

Kolektiv oddělení sociální
práce Krajského úřadu Libereckého kraje

Grafické zpracování propagačního materiálu je financováno Centrem pro rodinu Náruč, z.ú., z projektu Dáváme rodinám šanci, který je podporován MPSV a Libereckým krajem.

Kolektiv oddělení sociální
práce Krajského úřadu Libereckého kraje

MÝTY V PĚSTOUNSTVÍ

Rodinné centrum Maják, z. s. 
Centrum pro podporu rodiny
www.centrumajak.cz, tel: 734 754 654
e-mail: rodina@centrumajak.cz


