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 Tak jako každý rok i letos se konaly 
tradiční Tanvaldské slavnosti. Letošní 
již 27. ročník opět proběhl v krásném 
prostředí kempu Tanvaldský Špičák, 
který se postaral o kvalitní zázemí a 
dostatek prostoru pro celý program. 
Slavnosti v pátek 11. září zahájila místní 
kapela Benedetta vedená Pavlem 
Černým. Start to byl úspěšný. Hrálo se 
a tancovalo dlouho do noci. Sobotní 
hlavní den odstartovala country skupina 
Sešlost z Liberce. Poté začal nabitý 
program pro děti loutkovým předsta-
vením divadla PUK - Pohádka ptačí. 
Následoval big band ZUŠ Tanvald a 
po něm vystoupení tanečního oboru ze 
stejné školy. Pro děti byl celý sobotní 
a nedělní den k dispozici skákací hrad 
ve tvaru pirátské lodi a další sportovní 
aktivity jako lezení na stěně nebo mini 
lanový park v březovém hájku. Za 
jištění dětí a perfektní servis můžeme 
poděkovat instruktorům z lanového 

centra firmy Classic outdoor a členům 
TJ Seba Tanvald z.s. Děti se také 
mohly projet na koních nebo pozdravit 
slavného jizerského velblouda.
Před zaplněným hledištěm zahrála 
skupina Těsně vedle s frontmanem 
Ladislavem Ouhrabkou, kterého 
všichni znají jako pana učitele z místní 
ZŠ Sportovní. Během dne se uskuteč-
nila v prostorách restaurace kempu 
dvě stínová představení Bažantovy 
loutkářské družiny z Poniklé, která pan 
Tomáš Hájek hraje pomocí meotaru. 
Vrcholem odpoledního programu bylo 
vystoupení dámské kapely Ladybirds 
(dříve Berušky) z Jablonce a po jeho 
skončení patřilo pódium místní popu-
lární skupině Kontakt, která hraje už 
skoro 45 let.
V neposlední řadě je třeba zmínit 
indiánské městečko s tvořivými 
dílnami, které zajišťovalo Středisko 
volného času v Tanvaldě. Po setmění 

následoval tradiční ohňostroj a pak už 
skvělá skupina Makule a H!T! (Hudba 
Tanvald).
Další den slavností - neděle - se nesl ve 
sportovním duchu. Začal startem cykli-
stického závodu Amulet Cycology MTB 
cupu, který byl pro všechny věkové 
kategorie dětí, ty nejmenší na odrážed-
lech nevyjímaje. Sešlo se jich na startu 
180. Poté, co se nejúspěšnější závod-
níci postavili na stupně vítězů a rozdaly 
se ceny, přišel na pořad dne závod pro 
dospělé v kategorii XC e-bikes. Tato 
moderní disciplína cyklistiky si získává 
stále více a více příznivců. A pak už 
nezbylo než se s letošním ročníkem 
slavností rozloučit a poděkovat tam 
nahoru za skvělé počasí, které nás 
provázelo celé tři dny. Doufejme, že se 
všichni opět setkáme příští rok. 

Martina Ťoková
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V pondělí 12. 10. 2020 
proběhnou pravidelné 

prodejní trhy na centrálním 
parkovišti.

Volby do Zastupitelstva 
Libereckého kraje 

se uskuteční v pátek 2. října 
2020 od 14,00 do 22,00 hodin a 
v sobotu 3. října 2020 od 8,00 do 

14,00 hodin. Volební místnosti 
jsou pro okrsek č. 1 v Základní 

škole, Údolí Kamenice 238; 
okrsky č. 2 a 3 v Základní škole, 

Sportovní 57; okrsek č. 4 v Základní 
škole Masarykova, Školní 416; 

okrsek č. 5 v Hasičské zbrojnici, 
Protifašistických bojovníků 626, 

okrsek č. 6 v Penzionu IVA, Žďár 
160 a okrsek č. 7 v Sokolovně 
Český Šumburk 420. Seznam 

čísel popisných, která náleží pod 
daný volební okrsek, naleznete 
na výlepových plochách města 
a na úřední desce a webových 
stránkách městského úřadu.

-meu-

Město Tanvald v souladu s Pravidly 
pro mobilní sběr nebezpečných 
odpadů a ve spolupráci s firmou FCC 
Liberec provede dne 3. 10. 2020 
(sobota) mobilní sběr nebezpečného 
odpadu. Seznam stanovišť a časová 
rozmezí sběru naleznete na straně 2 
a na www. tanvald.cz.

-red-
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Upozornění  pro  poplatníky míst-
ních poplatků za odpady a ze psů.
Lhůta splatnosti druhé splátky po-
platku byla 30. září.  Poplatníků, 
kteří uhradili poplatek jednorázově, 
se tato lhůta samozřejmě netýká. 
Polovina sazby poplatku za odpady 
je 330 Kč. Pro platbu prosím použij-
te stejné platební údaje, jako u první 
letošní splátky. Složenky nebudou 
plošně rozesílány. -red
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 Informujeme vás, že na webu v sekci 
Jízdní řády/Připravované změny jsou 
zveřejněny návrhy jízdních řádů regi-
onálních autobusových linek k datu 
platnosti od 13. prosince 2020.
K návrhům jízdních řádů je možné 
zasílat připomínky do 16. října 2020 

na e-mail: info@korid.cz nebo písemně 
(KORID LK, U Jezu 642/2a, 461 80 
Liberec). Připomínky zaslané v poz-
dějším termínu budou posuzovány a 
případně zohledňovány v rámci dalších 
termínů změn během roku 2021.

-red-

Slavnostní přijetí primánů ke 
studiu na tanvaldském gymnáziu

INZERCE

 Školní rok 2020/21 na Gymnáziu 
Tanvald započal tradičním datem 1.září 
pro všech více než 200 studentů. Žáci 
ročníku prima a jejich rodiče přesto 
zažili ještě jeden, ryze slavnostní 
akt zahájení nového školního, a to 
4.9.2020 v obřadní síni tanvaldské 
radnice. 
Primáni a jejich rodiče si po zaznění 
státní hymny vyslechli vlídná slova pana 
starosty, Mgr.Vladimíra Vyhnálka, ředi-
tele gymnázia, RNDr.Jana Kohoutka 
a třídní vyučující, Marty Ramešové. 
Doprovodného slova se ujala paní 
Anna Lišková. Starosta města ve 
svém projevu vyzdvihl nezastupitelný 
význam gymnázia nejen pro regionální 
vzdělávání, ale též připomněl, kolik 
významných osobností z oblasti vědy, 
výzkumu, práva a dalších oborů z této 
instituce vzešlo. Zároveň se hrdě 
přihlásil ke kořenům svého vzdělání 
i působení na Gymnáziu Tanvald. 
Ředitel školy následně podotkl, že 
investice do vzdělání je jednou z nejdů-
ležitějších v životě člověka. Jakkoliv se 
někteří z nových žáků zdáli být trochu 
nesví, tak pan ředitel zdůraznil přívěti-
vou atmosféru, která na zdejším gym-
náziu patří k jeho nesporným kladům. 
Třídní vyučující přivítala žáky samotné 
a také jejich rodiče s tím, že vyjádřila 
svoji víru, že za osm let se ve stejných 
prostorách žákům dostane absolutoria 

v podobě maturitního vysvědčení. 
Primáni v upomínku tohoto pro ně 
jistě důležitého dne obdrželi “Uvítací 
list ku příležitosti zahájení studia na 
Gymnáziu Tanvald“ a drobné dárky 
s vazbou na město Tanvald.
Nezbývá než si přát, aby nejen tito 
nově přijatí žáci byli náležitě hrdí na to, 
kde mohou studovat. Rovněž aby se 
všem ve vzdělávacím procesu i přes 
různé překážky dařilo a ona investice 
do vzdělání byla náležitě zúročena 
nejen v očích žáků samotných, ale i 
jejich rodičů.

-IN-

Návrhy jízdních řádů od 13. prosince

Město Tanvald v souladu s Pravidly pro mobilní sběr nebezpečných odpadů a ve spolupráci 
s firmou FCC Liberec provede dne 03. 10. 2020 (sobota) mobilní sběr nebezpečného odpadu.
Seznam stanovišť a časová rozmezí sběru.
HORNÍ TANVALD
9,00 – 9,10 hod. křižovatka ul. k Dubu a Kostelní
9,15 – 9,25 hod. křižovatka ul. Údolí Kamenice a Valašská (u bývalé kovárny)
TANVALD
9,35 – 9,45 hod. ul. Radniční u č.p. 559 (u bývalých skokanských můstků)
9,50 – 10,00 hod. Křižovatka ul. Palackého a u Stadionu (parkoviště pod sportovní halou)
ŠUMBURK NAD DESNOU
10,05 – 10,15 hod. křižovatka ul. Popelnická a Vítězná
10,20 – 10,30 hod. křižovatka ul. Na Balkáně a Příkrá
10,45 – 10,55 hod. křižovatka ul. Vítězná a Lesní (u autobusové zastávky Světlá)
ČESKÝ ŠUMBURK
11,05 – 11,15 hod. ul. Českošumburská u bývalé školy č.p. 68 (křižovatka)
ŽĎÁR
11,35 – 11,45 hod. u bývalé hasičské zbrojnice e.č. 49
11,50 – 12,00 hod. u střediska TS Žďár 98
Občané města Tanvaldu mohou ve stanovený čas do sběrného vozu bezplatně odevzdat 
zejména následující druhy odpadů:
    • rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn...)
    • zbytky barev, laků, nádoby a štětce se zbytky barev
    • akumulátory a baterie všech druhů
    • zbytky chemikálií (kyseliny a zásady, tmely, lepidla, fotoroztoky...)
    • prostředky na ochranu rostlin (pesticidy, herbicidy, insekticidy...)
    • olejové filtry, hadry znečištěné olejem, upotřebené oleje
    • zářivky, úsporné žárovky, výbojky
    • rtuťové teploměry a spínače
    • kosmetika
    • tlakové rozprašovače
    • léky
    • nádoby se zbytky škodlivin

Na sběrná místa je zakázáno odkládat odpad mimo stanovenou dobu.
Dále upozorňujeme občany, aby nenosili na stanoviště elektroodpad. Tento je možné 
odevzdat vždy poslední sobotu v měsíci od 8,00 do 11,00 hodin v České ulici nebo si 
objednat bezplatný odvoz větších elektrospotřebičů (televizory, radia, mrazáky, spo-
ráky mikrovlnné trouby, myčky, pračky apod.) na tel. 483 369 554.
Drobné elektrospotřebiče  (vysoušeče vlasů,  varné konvice,  žehličky, mixéry,  radia, 
přehrávače, kalkulačky apod.)  je možné odkládat do kontejnerů na drobný elektro-
odpad. Baterie a malé akumulátory je rovněž možno odkládat do samostatného boxu 
kontejnerů na drobný elektroodpad.

-meu-

Sběr nebezpečného odpadu
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 Ačkoliv to letos s tábory kvůli koro-
naviru zpočátku vypadalo všelijak, 
uskutečnily se nakonec všechny 
příměstské a jeden pobytový tábor 
Střediska volného času Tanvald v plné 
parádě. Na své si přišly nejen děti, ale i 
desítka žen, které si v „Domečku“ užily 
kurz šití.  
Maratón příměstských táborů zahájily 
tradiční Toulavé boty. Protáhnout nohy 
a poznávat okolí dorazilo v prvním 
prázdninovém týdnu kolem 15 dětí. 
Čekaly je výlety na Špičák, Muchov, 
poznaly Riedlovu naučnou stezku i 
vodopády na Černé Desné. Nešlo však 
jen o turistiku. Na dotaz „Kdy už tam 
budéém?“ děti neměly čas. Na začátku 
dne totiž dostaly otázku, na kterou 
v průběhu výletu hledaly odpověď. 
Kdo byl úspěšný, byl odměněn malou 
keramickou botičkou. Nejbystřejší 
hlavy si pak na konci tábora vysloužily 
velkou keramickou botu za nejvíc 
správných odpovědí. „Některé děti už 
letos získaly dokonce šestou velkou 
botu do sbírky,“ pochlubila se úspěchy 
malých turistů táborová vedoucí Libuše 
Kadeřábková a se smíchem přidala 
ještě jednu letošní perličku: „Tentokrát 
jsme tábor mohli klidně přejmenovat 
na Houbařský. Hub rostlo tolik, že jsme 
děti nemohli dostat z lesa.“
Na své si letos v létě v SVČ přišli i malí 
kutilové. Jedenáct mladých mužů se 
vydalo na cestu časem až do dob Karla 
IV., aby se proměnili v chrabré rytíře. 
Pro meče, dýky ani erby si však nezašli 
do hračkárny, ale vlastnoručně si je 
vytvořili. „Meč a dýku jsme vyráběli ze 
dřeva, na erb jsme použili skleněnou 
mozaiku. Vytvořili jsme si i dobové 
oblečení,“ popsala vedoucí Markéta 
Hlubučková. 
To však nebylo zdaleka všechno. Došlo 
i na pokladnici dárků, do které si udatní 
rekové pro dámy svého srdce vyrobili 
mýdlo a léčivý Janův olej. A co by to 
bylo za tábor z doby Karla IV. bez Karla 
IV.? Na konci týdne se rytíři vydali na 
cestu za pokladem. Když se dostali až 
na věž příchovického kostela, přivítal 
je tam sám velký panovník a předal jim 
šifru. Po jejím rozluštění už rytíři hravě 
věděli, kde poklad najdou. Na závěr 
tábora je pak čekal zasloužený táborák 
a buřty.
Ve stejném termínu se to v SVČ hem-
žilo i osmi malými švadlenkami. Škála 
výrobků, které u šicích strojů vykouzlily, 
byla opravdu pestrá. Od roztomilých 
plyšáků, jehelníčků i náročných patch-
workových polštářů přes srdíčka plněná 
pohankovými slupkami až po filcové 
obaly na knížky a mobily. Vrcholem 
tábora ovšem bylo šití sukně. „Dívky si 
na ni v úterý vybraly látku, kterou jsem 
objednala, a v pátek jsme pak sukénky 
šily,“ vysvětlila vedoucí Dana Humlová 
a poznamenala, že jedna z přítomných 
švadlenek pak ve vlastnoručně ušité 
sukýnce „honila vodu“ na pobytovém 
táboře.
V polovině července přišel na řadu 
Výtvarný příměstský tábor. Letos 
zaznamenal jednu premiéru, když se 
mezi desítkou děvčat objevil i jeden 
šikovný kluk. Kromě tradičních výrobků 
z keramiky, zdobení textilní tašky, 
výroby mýdel, zrcátek a placky na 
triko čekaly na mladé výtvarníky ještě 

dva nevšední zážitky. Poprvé si mohli 
vyzkoušet práci s 3D perem, kterým 
vyčarovali barevná zvířátka, a v parku 
u šumburského kostela si užili street 
art. „ Mezi stromy jsme natáhli průhled-
nou fólii jako zeď. Děti pak na ni spre-
jovaly náměty na nejrůznější témata. 
Nakreslily třeba samy sebe nebo kus 
vesmíru,“ prozradila Dana Humlová a 
s potěšením poznamenala, že u kolem-
jdoucích sklidila akce nadšené ohlasy.
Po takových výkonech jednomu 
pořádně vyhládne. Obědy měly děti 
v SVČ zajištěné, jeden však byl v jejich 
vlastní režii. Ve čtvrtek si totiž samy 
usmažily lívance. Poslední táborový 
den pak za odměnu vyrazily na pizzu 
a zmrzlinu.
Ve stejnou dobu jako výtvarníci si uží-
vali svůj „příměšťák“ i mladí rybáři. Učili 
se základům rybaření, poznávali vodní 
živočichy a seznamovali se s životem 
kolem vody. To vše se dělo u sádek 
ve Žďáru a u Panského rybníka ve 
Velkých Hamrech. Vypravili se dokonce 
i na jeden výlet – cestu kolem vody ze 
Souše do Desné.
Vrcholem táborového léta v SVČ je 
však samozřejmě tábor pobytový. 
Letos se odehrál v nově zrekonstruo-
vaném rekreačním středisku Obzor ve 
Sloupu v Čechách. Neodjeli však na 
něj kluci a holky, nýbrž detektivové a 
padouchové. Byly jich hned čtyři oddíly, 
celkem pětadvacet. Letošní „celotá-
borovka“ totiž nesla název Akademie 
Sherlocka Holmese.
Potřebné detektivní dovednosti děti 
získávaly při tematických hrách. 
„Vysloužily si při nich indicie, které je 
dovedly až k cíli pátrání,“ vysvětlila 
táborová vedoucí Líba Kadeřábková 
s tím, že si každý vyzkoušel, jaké je to 
být nejen v kůži detektiva, ale i lupiče a 
padoucha.
I když je leckdy detektivní bádání pěkný 
oříšek a stojí spoustu času, zbyl tábor-
níkům naštěstí nějaký čas i na výlety. 
Podívali se třeba do skalního města, 
na skalní hrad Sloup a do Lesního 
divadla. Tam zhlédli hned dvě před-
stavení – Mrazíka a Pohádku o třech 
námořnících. Nejspíš proto, aby byl 
zážitek dokonalý, schytali při námoř-
nické pohádce pěkný déšť. „Dětem to 
však nevadilo, a tak divadelníci museli 
dohrát pohádku až do konce,“ smály se 
při vzpomínce na představení v pláš-
těnkách vedoucí. Večer pak mladí 
detektivové a lupiči svorně seděli u 
táboráků nebo si užívali diskotéku.
Přestože letos nebylo pořádání táborů 
(kvůli koronavirové situaci) zrovna 
jednoduché, podařilo se všechny pří-
městské i pobytový tábor zvládnout na 
jedničku. „Jsme vždycky rádi, když děti 
po táboru vrátíme rodičům nejen se 
spoustou zážitků, ale hlavně v pořádku 
a zdravé. Naštěstí tomu tak bylo i 
letos,“ dodala ředitelka SVČ Tanvald 
Helena Beranová.

-ab-

Ohlédnutí za táborovým létem Základní umělecká 
škola Tanvald

 Zahájení letošního nového školního 
roku provází smíšené pocity. Na jednu 
stranu máme radost, že se opět vidíme 
s našimi žáky, že se můžeme vidět i 
s členy Akademie seniorů, že zájem 
nových dětí o výuku je tak velký, že 
některé v hudebním oboru ani nemů-
žeme přijmout. Na druhou stranu nám 
na radosti ubírá pocit nejistoty spojený 
s koronavirovou epidemií, různá naří-
zení, která přichází ze dne na den a se 
kterými se musíme společně poprat. 
V tuto chvíli je navzdory všemu výuka 
v plném proudu bez větších omezení. 
Nošení roušek ve společných prosto-
rách máme již nacvičené z května a 
června a jediné, s čím vyčkáváme, jsou 
koncerty a jiné akce, které se v tuto 
chvíli doporučují nepořádat. Snad se 
časem situace zlepší a děti zase budou 
moci ukázat divákům, co se naučily.
Z tohoto důvodu se tedy zaměřujeme 
především na výuku samotnou, a to i 
ve chvíli, kdy bychom museli přejít na 
výuku distanční. Společně s rodiči se 
domlouváme a snažíme se najít co nej-
vhodnější způsob výuky na dálku tak, 
aby se do ní, pokud k ní dojde, zapojilo 
co nejvíce žáků. 
Zatím můžeme vyučovat "normálně", 
takže se věnujme tomu, co prožíváme 
nyní.
Do Koncertního sálu bylo koncem 
srpna přivezeno zcela nové křídlo 
Reček, které bylo vyrobeno v Jiřetíně 
pod Bukovou firmou Martina Rečka. 
Financováno bylo z grantu MAS. 
Koncertní sál se tedy pyšní nástrojem 
v moderním šedočerném pololesku 

s mimořádným zvukovým potenciá-
lem. Je kvalitním a reprezentativním 
nástrojem vhodným nejen pro interní 
koncerty a výuku našich žáků, ale i pro 
pořádání soutěží či jiných akcí s účastí 
umělců mimo ZUŠ Tanvald. Už nyní se 
moc těšíme, až nový klavír ožije pod 
rukama našich žáčků a rozezní celý sál 
za přítomnosti diváků. 
V Koncertním sále také začal zkoušet 
orchestr, kterému zatím pracovně 
říkáme Tanvaldský komorní orchestr. 
Vedení orchestru se ujal vynikající 
dirigent a hudebník Graziano Sanvito, 
momentálně má kolem třiceti členů 
(učitelé, muzikanti z širokého okolí). 
Pro naše nejlepší a zkušenější žáky 
tak vzniká příležitost zúročit to, co 
se za ta léta naučili, zahrát si v plně 
obsazeném orchestru. Chystá se i 
spolupráce s pěveckým sborem, se 
sólisty apod. Doufejme, že se brzy 
najde příležitost představit nově vzniklé 
těleso veřejnosti.
Některé tradiční akce ani epidemie 
nezastavila. Mezi ně patří např. 
Tanvaldské slavnosti, na kterých 
nechyběl Big Band a taneční obor.
I přesto, že není jisté, co budeme moci 
uskutečnit, i tak chystáme Žákovské 
koncerty, Vánoční koncerty sborů, 
orchestru, program na adventní akce, 
taneční představení…. Co z toho se 
nakonec přeci jen uskuteční, uvidíme.
Jisté je, že se budeme těšit z každého 
dne, kdy se budeme moci se svými 
žáky a kolegy setkat.

Petra Jedličková Šimůnková

Foto: Antonín Bělonožník

Informace spolku zdravotně postižených
Sdělujeme svým členům, 

že vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie koronaviru odpadají 
všechny plánované akce až do konce roku 2020 včetně podzimní 
členské schůze. O činnosti spolku po Novém roce budeme včas 

informovat.

Alena Staňková, členka výboru
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Zastavení v dobách dávno minulých
 Připravili jsme pro vás cyklus článků 
k historii Šumburku nad Desnou. Do 
článků bylo čerpáno z tzv. „Kasperovy 
kroniky“, kterou z němčiny přeložil 
v roce 1958 Ing. J. Bystřinec, z archivu 
stavebního úřadu a z dochovaných 
dobových publikací a materiálů. 
Anton Kasper byl na přelomu 19. a 

20. století dlouholetým šumburským 
obecním tajemníkem, a to zejména za 
éry letitého úspěšného starostování 
Josefa Pochmanna, jehož byl Kasper 
pravou rukou. Měl tak nemalou účast 
na řízení obce, přístup k dokumentům, 
byl u celé řady událostí, u vzniku zaří-
zení a objektů a jejich fungování na 

Šumburku. Sbíral historický materiál po 
celou dobu úřadování a až po odchodu 
na zasloužený odpočinek, ze svých 
záznamů sepsal jakousi na volných 
listech nijak systematicky ucelenou 
kroniku zachycující namátkově různá 
dění, tehdejší život, kulturu, mravy a 
místa na Šumburku od 18. století až do 

počátečních let 1. republiky. Obsahem 
jednotlivých článků jsou volně vybraná 
témata přibližující některá dění a 
místa na Šumburku v dobách dávno 
minulých.

Richard Seidel

Zastavení první 
Živobytí v dávných dobách a hodnota peněz
 V 18. století byl život lidí na 
Šumburku velmi těžký. Velká většina 
obyvatel zle živořila. K tomu přispívalo 
drsné podnebí závislé na horských 
tepelných prouděních, půda většinou 
malé úrodnosti a nepatrné výnos-
nosti a žádné nebo špatné cesty. 
Pozemky byly ve vlastnictví několika 
málo jedinců a měly nepatrnou cenu. 
V první polovině 18. století tak stál 
jeden čtvereční sáh (3,597 m2) včetně 
lesního porostu 10 až 20 krejcarů. 
K obživě obyvatelstva přispívalo 
skromné zemědělství a lnářství, neboť 
se zde v té době pěstoval len. Len se 
drtil ve velkých světnicích v několika 
domech v místní části Popelnice a 
v Horním Šumburku. Obchodovalo se 
s lněnou přízí ponejvíce s obchodníky 
z Varnsdorfu. Domácí tkalcovství 
vznikalo až později. Životospráva 
byla obyčejně velmi jednoduchá, 
z dnešního pohledu málo představi-
telná. Denní stravou byl suchý chléb 
z ovsa, syrovátka a kyselo ze zákvasu 
s houbami. Pro mouku chodili lidé ze 
Šumburku do blízkého Pruska. Máslo 
se prodávalo cizím a byli lidé, kteří za 
celý život másla neokusili. Peníze měly 
vysokou hodnotu. Představu o hodnotě 
peněz lze vyčíst ze zmínky v kronice 

o smlouvě z roku 1762, v které pan 
Tobiáš Belda dobrovolně povoluje 
panu Jiřímu Polmannovi, aby ze 
studně vodu pro spotřebu svého domu 
odebíral a to věčně z hoření studně. Za 
škodu na potrubí se Polmann zavazuje 
zaplatit Beldovi ročně 3 krejcary a to 
tak dlouho, dokud bude vodu odebírat 
až na věčné časy a tak nechť se stane. 
Sepsáno před právem v Šumburku 
dne 15. července 1762, podepsáno 
rychtářem Michaelem Beldou.  I v roce 
1852 byla hodnota peněz ještě značná, 
jak dokládá další zmínka v kronice 
o dohodě o poskytnutí volného bytu 
otce Josefa Bartela rodině svého syna 
Augustina Bartela ročně za 12 zlatých 
konvenční měny. Pro informaci 1 zlatý 
konvenční měny se rovnal až 2 zlatým 
30 krejcarům vídeňských. Roku 1857 
byla zavedena měna rakouská, 1 zlatý 
konvenční měny měl hodnotu 1 zlatého 
a 5 krejcarů rakouského. Roku 1892 
vstoupila v platnost měna korunová, 
kdy se 1 zlatý rakouský/rakousko-uher-
ský rovnal 
2 korunám neboli 100 novým krej-
carům. Celkově ve 2. pol. 19. stol. 
převažovalo v oběhu papírové oběživo, 
obíhal i papírový desetikrejcar.

R.Seidel

Zastavení druhé 
Kde dříve jednalo zastupitelstvo 

a kde úřadovala obec
 V Kasperově kronice jsou popsána 
i místa zasedání a fungování obecní 
kanceláře, obecního úřadu. Do roku 
1885 se nacházela obecní kancelář 
vždy v některé hospodě, naposledy 
v čp. 276 v Dolním Šumburku, kde úřa-
doval i bydlel obecní písař. Také schůze 
obecního zastupitelstva se konaly 
pravidelně v hostincích. Až v roce 1885 
byl obecní úřad přemístěn do domu čp. 
167, což byla také hospoda (bývalá 
chata Koospol). Zde se úřadovalo až 
do 22. října 1890. Tímto dnem byla 
kancelář obecního úřadu přemístěna 
do nové školní budovy čp. 333 v Dolním 
Šumburku. Schůze obecního zastu-
pitelstva se ale i nadále konaly v hos-
tincích. Během doby se projevovaly 
nepřístojnosti, neboť schůze se konaly 
při pivě a víně a nebraly konce. Bylo 
tedy více než záhodno, aby v tomto 
směru byla provedena změna. Aby se 
tomuto zlu odpomohlo, byly schůze od 
roku 1896 přeloženy do školní budovy. 
Za tím účelem byla vždy jedna třída 

vyprázdněna od školních lavic. V roce 
1907, kdy byl Šumburk už městysem, 
bylo třeba mít odpovídající zázemí pro 
obecní úřad (nutno podotknout, že v 
„sousedním“ Tanvaldu se v té době 
rozhodovalo o výstavbě radnice). Proto 
došlo ještě v témže roce k přesídlení 
obecní kanceláře, úřadu městyse do 
budovy čp. 183, která byla k tomuto 
účelu městysem koupena a částečně 
dle možností upravena. Začala se zde 
konat i zasedání zastupitelstva, čímž 
dosavadní velmi komplikované a nepo-
hodlné konání zastupitelstev částečně 
pominulo. Brzy se ale ukázalo, že i 
toto místo není zlepšením. Místnost 
byla malá, jen stěží pojala všechny 
účastníky, nebyla ideální ani po stránce 
zdravotní a to hlavně z důvodu, že se 
při zasedáních kouřilo. Mělo to jen tu 
výhodu, že se nikdy nedostavili nějací 
posluchači, pro které by i tak nebylo 
místa. Rozhodný obrat nastal až v roce 
1927, kdy Šumburk nad Desnou v té 
době již povýšený na město, odkoupil 

od bývalého starosty města pana 
Karla Pekárka budovu čp. 336 (dnes 
Středisko volného času Tanvald). Bylo 
tak umožněno přemístit městský úřad 
do tohoto objektu, kde byly k dispozici 
prostornější místnosti. Zde bylo možno 
zřídit i odpovídající místnost pro zase-
dání městského zastupitelstva, jak 
tomu bylo třeba s ohledem na význam 
tohoto orgánu i samotného města. Aby 
radnice odpovídala všem potřebám 
města a měla patřičný vzhled, došlo 
v roce 1935 k celkové rekonstrukci 

budovy čp. 336. Rekonstrukce před-
stavovala značnější finanční náklady. 
Stavební práce provedl stavitel Karel 
Randák. Tím byla budova radnice 
přeměněna v důstojné reprezentativní 
sídlo města. Město Šumburk nad 
Desnou tak začalo mít radnici, která se 
mohla směle rovnat úředním budovám 
měst stejného řádu.

R.Seidel

Zastavení třetí 
Doprava a cestování mezi Tanvaldem 

a Libercem v 19. století
 Až do dobudování a zprovoznění 
železniční tratě mezi Tanvaldem a 
Libercem v roce 1894 (je třeba zdů-
raznit, že železniční nádraží Tanvald 
se nachází na katastru Šumburku nad 
Desnou) byla hlavní dopravní tepnou 
Krkonošská silnice, spojka mezi 
Libercem a Trutnovem dlouhá 102,7 
km. Se stavbou silnice bylo započato 
v roce 1847. O její stavbu se zasloužil 
tehdejší zemský správce arcivévoda 
Štěpán. Krkonošská silnice procháze-
jící Tanvaldem a Šumburkem byla pro 
obě obce požehnáním, neboť jak se 
píše v kronice, dopravní směry a cesty 
byly v té době neobyčejně truchlivé. 
Krkonošská silnice byla jedinou silnicí, 
která vyhovovala zvýšeným požadav-
kům na dopravu. Celou dopravu a 
cestování mezi Libercem, Jabloncem 
nad Nisou, Smržovkou, Tanvaldem 
a Šumburkem nad Desnou do doby 
zprovoznění železnice zajišťovaly 
pouze povozy a dostavníky. Denní 
spojení zprostředkovával cestujícím 
dostavník. Cestování dostavníkem 
nebylo nijak pohodlné a levné. Každý, 
kdo chtěl cestovat „do hor“, musel se 
dostavit v Liberci k hostinci U města 
Vídně. Když se cestujícímu podařilo 
většinou s velkou námahou si nějaké 
místečko vydobýt a dostavník byl vším 
možným naložen, rozjel se dostavník 
tažený koňmi dolů Střeleckou ulicí 
směrem na Vratislavice, Jablonec nad 
Nisou a Tanvald. V Tanvaldu končila 
jízda u hostince U pošty. Jízda dostav-
níkem neprobíhala jen tak hladce. Kočí 
po celé cestě tam nebo zpět měl pro 
mnoho hospod plno obstarávek, což 
si vždy vyžádalo nějaký čas zastávky. 
Pravidelné delší zastávky byly 
v Jablonci nad Nisou a ve Smržovce, 
kde se cestujícím naskytla možnost 
se poohlédnout po okolí, a ještě zbylo 
času na patřičné posílení způsobem 
svačinky v hostinci, který jim byl kočím 
zvlášť doporučen. Přitom bylo třeba 

pamatovat i na kočího, aby byl udržen 
v náladě a aby se dal přimět k pokračo-
vání cesty. Cestující si nemohli myslet, 
že se po celou dobu jen tak povezou. 
Na kopcovitějších úsecích cesty je kočí 
vyzval k vystoupení, aby se cestující 
kousek prošli, což na velmi prašné a 
kostrbaté silnici nebylo žádným potě-
šením. Častěji nezůstávalo pouze u 
chůze, cestující museli dostavník do 
kopce tlačit, aby si zasloužili uznání 
kočího. Kdo se vydal na cestu v tmavém 
obleku ať z Liberce do Tanvaldu 
nebo obráceně, mohl si být jist, že na 
konečné stanici bude oblek k nepo-
znání. Tyto idylické poměry vzaly za 
své až vybudováním a zprovozněním 
železniční tratě, která velmi prospěla 
nejen cestování osob, ale především 
rozvoji průmyslu, živnostenského pod-
nikání a obchodu. Po zahájení provozu 
železnice ubylo mnoho povozníků. 
Nastal začátek konce práskání bičů, 
koňského dusotu a cinkání rolniček 
na cestě mezi Libercem a Tanvaldem. 
Pomalu zanikaly i zájezdní hostince, 
které se do té doby živily díky návště-
vám povozníků, pocestných a cestují-
cích dostavníkem. Byla to železniční 
dráha, která v krátké době přepravila 
naprostou většinu zboží a cestujících. 
Jízda vlakem z Liberce do Tanvaldu 
stála 90 krejcarů, a to byla přijatelná 
cena, kterou každý, kdo potřeboval 
cestovat, ochotně zaplatil. K posunu 
na nádraží, k místní přepravě zboží a 
osob byla však ještě používána „živá“ 
koňská síla. Až později, po rozšíření 
nádraží, byl posun vagónů již prováděn 
parní lokomotivou.

R.Seidel
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 Školní rok 2020/2021 jsme přivítali s 
novým názvem školy, od 1. září 2020 
jsme oficiálně Masarykova základní 
škola Tanvald, příspěvková organi-
zace. V průběhu domácího vzdělávání 
uplynulého školního roku dostali žáci 
za úkol navrhnout nové logo školy. Z 
mnoha podařených návrhů byl nakonec 
vybrán jeden vítězný pro další grafic-
kou úpravu. Jeho autorem je, v sou-
časné době již středoškolák, Richard 
Štrobl, který se inspiroval spojením 
hlavní budovy školy a podobiznou T. G. 
Masaryka. 
 1. září jsme otevřeli dvě první třídy, 
v hlavní budově a v detašovaném 
pracovišti Šumburk, noví žáci rozšířili 
také Trojlístek. „Naši natěšení prvňáčci 
přišli v doprovodu rodičů a společně zde strávili 
své první školní okamžiky. Odměnou jim byl 
krásný dárkový kufřík plný milých drobností,“ 
říká učitelka ze Šumburku Kateřina 
Honců. „Smíšená třída Trojlístek letos přivítala 
12 prvňáčků. Všechny děti byly ošerpovány 
a dostaly pamětní list a drobné dárky. Poté si 
každý zazvonil zvonečkem … a tím jsme zahájili 
nový školní rok. Trojlístek se pěkně rozrůstá a 
my jsme za to rády,“ říkají Hana Votočková 
a Martina Hladíková. 
 V prvním týdnu jsme se věnovali 
třídním povinnostem, seznamovali se s 
novými žáky a proběhlo první třídnické 
dopoledne. „Starší školáci šli do známého 
prostředí. Na svou třídu a kamarády se všichni 
těšili. Společně jsme si nastavili pravidla jednot-
livých tříd. Teď už ukrajujeme z nového koláče 
vědomostí,“ doplňuje Kateřina Honců. A 
co nás letos čeká? 
 Již třetím rokem se mohou žáci 
naší školy zapojit do celoroční soutěže 
Čtenářská výzva 2020/2021. Jejím 
cílem je motivovat ke čtení zajímavou 
a hravou formou. Naši žáci čtou v 
průběhu 10 měsíců knihy, které při-

řazují k 10 předem daným tématům. 
Nejúspěšnější čtenáři získávají věcné 
odměny, například v loňském školním 
roce dostali knihy. 
 Naše škola se letos nově zapojila 
do dvou projektů. Vzdělávací projekt 
Pomáháme školám k úspěchu klade 
důraz na rozvoj čtenářství, pisatelství, 
kritickou gramotnost a na sebeřízení 
při učení. Za jeden ze základních pilířů 
vzdělání je v současné době pova-
žována čtenářská gramotnost. Naše 
škola se zapojila do projektu Síťování 
základních škol v oblasti čtenářské 
gramotnosti a od září otevírá centrum 
pro zasíťování okolních škol. Cílem 
projektu je především sdílení zkuše-
ností učitelů z různých škol, prvních 
i druhých stupňů. Plánujeme proto 
neformální setkávání učitelů, která se 
budou konat jednou měsíčně po celý 
školní rok. Během nich účastníkům 
představíme vybrané metody práce s 
textem. Ty si účastníci vyzkouší sami 
na sobě a následně mají možnost reali-
zovat je ve své praxi. 
 Sdílení považujeme za důležitý krok 
v posunu vpřed. Proto na naší škole 
vznikají učící se skupinky, ve kterých 
si učitelé vyměňují zkušenosti v oblas-
tech, jež jim jsou blízké (například 
formativní hodnocení, kritické myšlení 
a učení venku). 
 Věříme, že začínající školní rok 
přinese mnoho dobrého. Naučíme se 
spoustu nových věcí, zúčastníme se 
mnoha zajímavých akcí a zažijeme 
také spoustu legrace. 

Monika Šrýtrová 

Nový školní rok na Masaryčce 

 V krásné přírodě, na čerstvém 
vzduchu, za sluníčka se seznamovali 
šesťáci ze sportovní 6. A třídy a nespor-
tovních tříd 6. B a 6. C. Po dopoledním 
výšlapu z Kořenova na Jizerku čekal 
na šesťáky program v podobě níz-
kých lanových aktivit. Zde si prověřili 
týmového ducha, schopnost spolupra-

covat, akceptovat pravidla a společně 
fungovat. Třešničkou na dortu byla 
visutá lanovka přes řeku Jizeru. Jízdu 
na lanovce si dopřáli téměř všichni 
s obrovským nadšením, u některých 
však byl strach z výšek silnější. Na 
druhý den dopoledne absolvovali šes-
ťáci gumolezení a několik týmových 
her v přírodě. Společně jsme si to 
užili, vzájemně se poznali, a to nejen 
sebe, ale i osadu Jizerku a její okolí. 
Věříme, že se uskuteční i další spor-
tovní kurzy, které utužují partu, zdraví, 
zlepšují fyzickou kondici a sportovní 
dovednosti…ne nadarmo se říká – ve 
zdravém těle zdravý duch!

Jana Tůmová

Tanvaldská sportovka se 
seznamovala na Jizerce

 I na tanvaldské sportovce se školní 
rok rozjel na plné obrátky. V úterý 1. 
září přivítala na městském stadionu 
paní ředitelka Ivana Stěhulová spo-
lečně s panem starostou Vladimírem 
Vyhnálkem žáky, učitele, rodiče a 
všechny příchozí, kteří se přišli podívat 
na slavnostní zahájení školního roku. 
Největší pozornost si zasloužili prv-
ňáčci. Pro ně to byl velký den s velkým 
D. Doufejme, že úsměv v jejich tvářích 

a těšení se na nové kamarády, paní 
učitelku, školu jim vydrží co nejdéle. 
Zbývající dny prvního školního týdne 
byly věnovány přípravám na výuku, 
která se naplno dle rozvrhu rozjela 
v pátek. Přejeme všem žákům, uči-
telům, rodičům, aby nový školní rok 
probíhal standardním způsobem jako 
v předešlých letech.

Jana Tůmová 

Start na tanvaldské sportovce

INZERCE

Odvoz a likvidace
fekálií

Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 
konaného dne 12. 08. 2020konaného dne 12. 08. 2020

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 
dne 09.09.2020dne 09.09.2020

I.
*ZM schvaluje realizaci projektu 
„Revitalizace hřiště u Masarykovy 
školy“ 
s následným uvolněním z finančních 
prostředků ve výši 5.386.365 Kč.
II.
*ZM schvaluje poskytnutí částky 
350.000 Kč Masarykově základní 
škole a Obchodní akademii Tanvald 
na nákup 15 notebooků pro potřeby 
výuky a schvaluje rozpočtové 

opatření č. 37/2020:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
Masarykova ZŠ Tanvald – účelový 
příspěvek na přímé výdaje - 350.000 
Kč
Masarykova ZŠ Tanvald – účelový 
příspěvek na pořízení 15 notebooků 
pro pedagogy 350.000 Kč

Usnesení  ze  schůze  Rady  města 
Tanvald konané dne 09.09.2020 
*RM vydává záměr na prodej 
pozemkové parcely č. 663/1 (trvalý 
travní porost) o výměře 1986 m2, 
pozemkové parcely č. 663/2 (orná 
půda) o výměře 487 m2 a pozemkové 
parcely č. 664/19 (lesní pozemek) o 
výměře 968 m2, vše v katastrálním 
území Šumburk nad Desnou slečně S. 
za účelem umístění stavby rodinného 
domu.
*RM schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 
Děčín podle předloženého návrhu 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohody o umístění 
stavby č. IV-12- 4019599/VB3, týkající 
se stavby zařízení distribuční soustavy 
– kabelového vedení NN – AYKY 4x50 
mm2  na části pozemkové parcely č. 
1953 v katastrálním území Tanvald;
2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby č. IP-12-4019599/VB3 
městem Tanvald a ČEZ Distribucí, a.s., 
se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - 
Podmokly, týkající se stavby zařízení 
distribuční soustavy –kabelového 
vedení NN – AYKY 4x50 mm2  na 
části pozemkové  parcely č. 1953  v 
katastrálním území Tanvald podle 
předloženého návrhu.
*RM souhlasí s umístěním zemní 
kabelové přípojky dle projektové 
dokumentace předložené spol. EMSL 
Liberec s.r.o., Budyšínská 1294, Liberec  
„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. 
*RM souhlasí se  zřízením věcného 
břemene – služebnosti 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 schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí darovací č.j. OLP/547/2020 
mezi Libereckým krajem, se sídlem 
U Jezu 642/2a, Liberec 2 a městem 
Tanvald podle předloženého návrhu, 
týkající se převodu pozemků, které 
jsou součástí silnice III/29023 (ul. 
Nemocniční a část ul. Pod Špičákem).
*RM souhlasí s umístěním podpěrného 
bodu dle projektové dokumentace 
předložené spol. ELIPROM spol. 
s.r.o., se sídlem Legií 317/19, Liberec 
„IZ-12-4001154 JN-Tanvald – č.p. 33, 
přeložení PB“ na pozemkové parcele 
č. 1886 v katastrálním území Tanvald, 
která je ve vlastnictví města.
*RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce 
mezi městem Tanvald a Střediskem 
volného času Tanvald, příspěvková 
organizace, se sídlem Protifašistických 
bojovníků 336, Tanvald podle 
předloženého návrhu.
*RM bere  na  vědomí vícenáklady 
projektu „Vyhlídka nad Tanvaldem“ a 
rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 45/2020. 
BĚŽNÉ VÝDAJE
STAROSTA   + 103.923 
Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
vyhlídka nad Tanvaldem  - 103.923 
Kč
*RM:
1/ bere na vědomí provedení terénních 
úprav pro přípravu asfaltového 
pumptracku pod areálem kempu 
Tanvaldský Špičák;
2/ rozhodla uvolnit finanční prostředky 
na projektovou dokumentaci akce 

„Tanvald – Víceúčelové sportoviště – 
místo aktivního odpočinku“ umístěného 
pod areálem kempu Tanvaldský Špičák 
a  rozhodla  provést rozpočtové 
opatření č. 44/2020:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Tanvald – Víceúčelové sportoviště – 
místo aktivního odpočinku“ 95.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA   
  - 95.000 Kč
*RM rozhodla  provést rozpočtové 
opatření č. 46/2020:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na společné volby do Senátu a 
zastupitelstev krajů  2 3 6 . 0 0 0 
Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR SPRÁVNÍ
Volby do Senátu a zastupitelstev krajů  
236.000 Kč
*RM rozhodla  provést rozpočtové 
opatření č. 47/2020:
PŘIJATÉ TRANSFERY 
na projekty ZŠ Tanvald, Sportovní 576 
z OP VVV 
737.671 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
projekty ZŠ Tanvald, Sportovní 576 
z OP VVV 737.671 Kč
*RM v souladu s čl. VI, bod B 1), písmn. 
b) zřizovací listiny souhlasí s přijetím 
finančního daru ve výši 53.000 Kč 
příspěvkovou organizací Masarykova 
základní škola Tanvald, Školní 416.
*RM:
1/ odvolává paní Ing. Žanetu Fišerovou 
z funkce zástupce zřizovatele Školské 
rady Základní školy Tanvald, Sportovní 
576;
2/ jmenuje paní Evu Fidrovou do 
funkce zástupce zřizovatele Školské 
rady Základní školy Tanvald, Sportovní 
576.
*RM souhlasí s pokácením 2 ks jasanů 
nacházejících se v ulici Pod Špičákem, 
na pozemkové parcele č. 1926/2 
v katastrálním území Tanvald, dle 
předloženého návrhu odboru rozvoje 
a KV s tím, že dřevo bude použito 
pro potřeby města nebo prodáno dle 
platného ceníku.
*RM souhlasí  s pokácením 2 ks bříz 
a 1 ks lípy nacházejících se na hřišti u 
Masarykovy základní školy Tanvald, na 
pozemkových parcelách č. 261/4 a č. 
259/2 v katastrálním území Tanvald, dle 
předloženého návrhu odboru rozvoje 
a KV s tím, že dřevo bude použito 
pro potřeby města nebo prodáno dle 
platného ceníku.
*RM schvaluje program zasedání 
zastupitelstva města dne 16. 09. 2020 
s tím, že může být dle potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti rady města 
3. Informace o činnosti výborů 
zastupitelstva města
4. Informace o činnosti společností 
s majetkovou účastí města
5. Majetkoprávní záležitosti 
6. Pořízení mobilního podia do 
sportovní haly
7. Rozpočtové opatření – projekt 
„Revitalizace hřiště u Masarykovy 
základní školy Tanvald“
8. Poskytnutí finančního příspěvku 
Základní umělecké škole Tanvald
9. Peněžitý dar MAS Rozvoj 
Tanvaldska, z.s.
10.Krácení příspěvku na provoz 
příspěvkovým organizacím z důvodu 
omezení provozu v době nouzového 
stavu
11. Náměty, připomínky, diskuze
12. Závěr

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 
dne 26.08.2020 dne 26.08.2020 

*RM schvaluje kupní smlouvu mezi 
městem Tanvald a manželi B. a 
S. týkající se převodu pozemkové 
parcely č. 1485/2 v katastrálním 
území Tanvald, podle předloženého 
návrhu.
*RM schvaluje Dodatek č. 4 
k nájemní smlouvě ze dne 02. 05. 
2008 mezi městem Tanvald a firmou 
Rengl, s.r.o., se sídlem Zákopnická 
354/11, Liberec 14, týkající se 
pronájmu části pozemkové parcely č. 
375/141 v katastrálním území Tanvald 
za účelem umístění plakátovací 
plochy, podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi 
městem Tanvald a panem P., týkající 
se prodeje malotraktoru MT8-035, RZ  
L00 9870 včetně přívěsu a sněhové 
frézy SF 1200, podle předloženého 
návrhu.
*RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce 
mezi městem Tanvald a Spolkem 
Patron, IČ: 64669807, se sídlem 
Jiřetín pod Bukovou 73, 468 93 
Jiřetín pod Bukovou dle předloženého 
návrhu.
*RM v souladu s čl. VI, bod B 1) písm. 
b zřizovací listiny souhlasí s přijetím 
účelového daru ve výši 46.875,40 Kč 
příspěvkovou organizací Mateřská 
škola Tanvald, U Školky 579.
*RM rozhodla uvolnit finanční 
prostředky na nákup DHM pro 
modernizaci učebny fyziky + chemie 
v rámci projektu „Stavební úpravy 
Základní sportovní školy Tanvald 
ve vazbě na bezbariérový přístup“ 
a rozhodla provést rozpočtové 
opatření č. 41/2020:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
pořízení interaktivního zařízení 
v rámci projektu „Stavební úpravy 
Základní sportovní školy 
Tanvald ve vazbě na bezbariérový 
přístup“  + 2.585 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA   
 - 2.585 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové 
opatření č. 40/2020:
PŘIJATÉ TRANSFERY 
na projekty Masarykovy ZŠ a OA 
Tanvald, Školní 416 z OP VVV 
 457.642 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
projekty Masarykovy ZŠ a OA 
Tanvald, Školní 416 z OP VVV 
457.642Kč
*RM rozhodla v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění schválit příspěvkové 
organizaci Středisko volného času 
Tanvald, Protifašistických bojovníků 
336 použití fondu investic takto:

- ve výši do 60.000 

na výrobu a instalaci mříží 
na suterénní okna.

*RM souhlasí s prodloužením 
užívání a provozování areálu 
koupaliště v České ulici do 
30.09.2020.
*RM schvaluje Smlouvu o dílo na 
realizaci projektu „Revitalizace hřiště 
u Masarykovy školy“ mezi městem 
Tanvald a společností 4soft s.ro., se 
sídlem Krkonošská 625, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou dle 
předloženého návrhu.
*RM rozhodla:
1/ schválit Podnájemní smlouvu o 
nájmu movité věci č. GOR01092020 
mezi městem Tanvald a společností 
Gornex s.r.o., se sídlem V Domcích 
60/20, Praha 6 dle předloženého 
návrhu;
2/ schválit Servisní smlouvu o 
nájmu movité věci č.MY02012019 
mezi městem Tanvald a společností 
Myconncept s.r.o., se sídlem 
V Domcích 60/20, Praha 6 dle 
předloženého návrhu;
3/ provést rozpočtové opatření č. 
42/2020:
BĚŽNÉ VÝDAJE
STAROSTA  + 199.900 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA 
 - 199.900 Kč   
*RM schvaluje:
1/ poskytnutí peněžitého daru ve 
výši 2.000 Kč spolku MotorGate, 
z.s. Tanvald  a rozhodla provést 
rozpočtové opatření č. 43/2020:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ  
nerozdělené dotace a dary  - 
2.000 Kč
dar MotorGate, z.s., Nemocniční 340, 
Tanvald  2.000 Kč
2)  Darovací smlouvu č. 38/2020 
mezi městem Tanvald a spolkem 
MotoGate, z.s., se sídlem 
Nemocniční 340, Tanvald dle 
předloženého návrhu.
*RM schvaluje Řád veřejného 
pohřebiště města Tanvald pro 
hřbitovy Šumburk a Horní Tanvald 
s účinností od 01.09.2020 dle 
předloženého návrhu.

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

Zdeňka Pohlová

Marcela Pirklová

Jan Rydval

Horst Raab

Arnošt Svárovský

Květa Petržílková

Karel Hausa

Vladimír Cidlina

Františka Štefanová

Věra Ptašová

Věra Lacinová

Karel Soldát

Vladimír Grossmann

Zdeňka Kolmanová

Zdeněk Blažek

Miroslav Kalus

Milena Stankociová

Božena Nováková

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D. 

Z důvodu stále se zhoršující 

koronavirové situace Senior klub I 

Tanvald Šumburk neplánuje zatím 

žádné akce. Dle vývoje situace 

budete o případných akcích 

včas informováni v Tanvaldském 

zpravodaji a na plakátech.

Děkujeme za trpělivost a přejeme 

všem pevné zdraví.

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Vás zve na setkání s příběhem, 
písničkou a lidovou poezií

Bejvávalo 
v podání paní Jarmily Enochové 

z divadla Rolnička 
ve čtvrtek 8. 10. 2020 od 15:00 hod.

Káva, čaj, něco sladkého, popoví-
dáme…

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

 „1918  –  vznik  samostatné 
Československé  republiky„ – knižní 
výstava z našeho fondu ve vstupní 
části knihovny.
Čas letí rychle. Ještě ne tak dávno 
jsme se těšili na dovolené, a už léto 
máme za sebou. A když se podíváme 
do kalendáře, tak uvidíme, že do Vánoc 
nám zbývají necelé 3 měsíce.  A spolu 
s nimi se blíží výstava výrobků našich 
čtenářů „CO  MĚ  BAVÍ“, která se 
setkává se stoupajícím zájmem a stává 
se v knihovně tradicí. Je úžasné, kolik 
šikovných lidí s chutí vytvářet krásno v 
našem okolí je. A proto vy, kteří chcete 
letos v prosinci ukázat návštěvníkům 
knihovny a svým blízkým, co Vás baví, 
nezapomeňte přinést svá dílka do 
25.11.2020 k nám, do knihovny.  
Vzhledem k epidemiologické situ-

ace připomínáme službu „E-knihy 
v knihovně“, kterou naše knihovna 
nabízí od 1.6.2020. Tato služba je 
výhradně pro čtenáře naší knihovny, 
kteří jsou řádně registrováni. Návod, jak 
si knihy vypůjčit, naleznete na našich 
webových stránkách: https://www.tan-
vald.cz/volnycas/mestskaknihovnata-
nvald/eknihyvknihovne.html v záložce 
E-knihy v knihovně. Zde také najdete 
informace o zařízeních, která podporují 
tuto službu. 
Z důvodu epidemiologické situace 
a celostátních opatření proti nákaze 
koronavirem  Covid-19 se akce „Noc 
s Andersenem 2020“ nekoná. Ze stej-
ného důvodu je do odvolání uzavřena 
Studovna a počítače pro veřejnost.

-vs-

 Netradiční oslavu narozenin si 
zvolil tanvaldský občan František 
Přibyl. V jubilejní den v 9 hodin ráno 
odstartoval svůj individuální závod na 
tanvaldské in line dráze na sídlišti a 
ustanovil základní rekord v hodinovce 
na kolečkových bruslích. Tímto byla 
založena tradice "Přibylovy hodinovky". 
Ten, kdo absolvuje hodinovku a má 
zájem se zařadit do výsledkové listiny, 
napíše svůj výkon na email: vkodous-
kova@tanvald.cz ve tvaru: jméno, 

příjmení, věk, počet okruhů. Výkon 
oslavence sledovala i jeho manželka, 
dlouholetá krasobruslařka paní Jana 
Přibylová. Výkon hodinovky Františka 
Přibyla, 60 kol. ( 24 km).
Do dalších let přejeme panu Přibylovi 
pevné zdraví, vitalitu a mnoho najetých 
kilometrů.

Vladimír Vyhnálek

Nevšední oslava 80. narozenin

Městská knihovna Tanvald

INZERCE
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Informace

Říjnové dění v RC Maják TanvaldŘíjnové 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.
Pátek 2. 10. od 16:30 hod.
Přednáška Mgr. Zdeny Svobodové Jak s dětmi a dospívajícími mluvit o sexu. 
Vstupné 30 Kč, členky RC 20 Kč.
Čtvrtek 8. 10. od 15 hod.
Senior klub Výšina
Bejvávalo – setkání s příběhem, písničkou a lidovou poezií v podání paní Jar-
mily Enochové z divadla Rolnička.
Káva, čaj, něco na zub, popovídáme.
Sobota 10. 10. od 14 do 19 hod.
Den pro ženy. Relaxační odpoledne nejen pro maminky. Přihlášky na tel. č. 
605 757 771.
19. – 23. 10. BURZA podzimního a zimního oblečení.
PO, ÚT 8 – 12, 13 – 17 – příjem věcí. ST, ČT 8 – 12, 13 – 17 – prodej PÁ 8 – 12,  
13 – 16 – prodej SO dopoledne – třídění, Ne 9 – 11:30 - výdej a vyúčtování. 
Věci přijímáme čisté a nepoškozené!!! Za každý přijatý kus se účtuje 1,50 Kč 
+ 10 % z prodeje. Dobrovolníci, kteří pomáhají při prodeji nebo třídění, poplat-
ky neplatí. Tabulku pro rozepsání kusů si vyzvedávejte v Majáku nebo je ke 
stažení na www.centrumajak.cz. STARÁ ČÍSLA NELZE POUŽÍT !!! V centru 
si vyzvedněte nové samolepky. MÁME NOVÝ SYSTÉM !!! Více info na tel . 
605 757 771
Pondělí 26. 10. od 16 hodin  Muzikoterapie - Setkání s muzikotera-
peutkou Bohumilou Poznarovou. 
Hudba ve svých rozmanitých podobách člověku odedávna pomáhala překoná-
vat nejrůznější obtíže, uzdravovat se, propojovat se s druhými, vyjadřovat své 
prožívání nebo rozvíjet svůj potenciál. Pomocí hudby lze vyjádřit mnohé lépe 
a příměji než slovy, projevit i to, co slovy vyjádřit nedovedeme. Vstupné 30 Kč, 
členky RC 20 Kč.
Úterý 27. 10. od 17 hodin Prevence závislostí, látkových i nelátkových. Bě-
hem besedy se dozvíte, co je to závislost, jak ji poznat a na čem všem může 
být člověk závislý (látky i činnosti). Pozornost bude věnována nejčastějším ná-
vykovým látkám, ale i počítačovým hrám a sociálním sítím, které dnes tvoří 
nedílnou součást světa (nejen) dětí a dospívajících. Co zvyšuje riziko vzniku 
závislosti, co před ní chrání? Co dělat, když máte podezření, že vaše dítě je 
ohroženo závislostí? Beseda bude vedena formou přednášky s prostorem pro 
dotazy a diskuzi. Přednáší Jitka Kolářová, Advaita z.ú. Centrum primární pre-
vence. Vstupné 30 Kč, členky RC 20 Kč.
Čtvrtek 29. 10., 16:30 – 18:30  Jak správně poskytnout první pomoc dě-
tem a dospělým. Povídání s ukázkami s paní Ludmilou Fidlerovou z Červeného 
kříže. Vstupné 30 Kč, členky RC 20 Kč.
Pátek 30. 10. od 16:30  Dýňování. Pojďte si s námi vydlabat dýni. S sebou 
nůž, lžíci, dýni. Pokud chcete, abychom vám dýni zajistili, objednávejte do pát-
ku 23. 10. na tel. č. 605 757 771. 
Připravujeme na listopad: 
• Výroba přírodní kosmetiky. 
• Beseda s koordinátorem intervenčního centra Mgr. Ivo Brátem na téma 
domácím násilí, jak ho poznat, jak pomoci obětem atd.  
• Podzimní pohádka, divadlo pro děti. 
• Přednáška na téma Řešení konfliktních situací 
• Výroba adventních věnců. 
• Prarodiče ve výchově dětí, přednáška. 
Pokud se chcete stát členem / členkou RC Maják, zastavte se za námi v 
centru. Členský poplatek činí 400 Kč na půl roku, 600 Kč na celý rok. Členky 
neplatí vstupné na dopolední programy (kromě středy) a mají zvýhodněné 
vstupné na akce RC.

PÉČE O PĚSTOUNSKÉ RODINY v MDC Maják, 
Klíčová pracovnice: Bc. Andrea Josífková, tel. 739 080 722, pondělí, čtvrtek 
8:30 – 11:00 hod.
Doprovázející pracovník ohrožených rodin: Mgr. Michaela Fričová, tel. 
731653868
Poradna pro ohrožené rodiny vždy ve středu 9:00 - 11:00 hod: Mgr. Libuše 
Rydvalová, tel. 774825085

Sbírka MAJÁK PRO MARUŠKU VOTRUBOVOU pokračuje.
Marušce byla na zkoušku vysazena chemoterapie. Stále jezdí na kontroly a 
odběry do Motola. 
Marušce na její boj můžete přispět do pokladničky, která je umístěna v pro-
dejně HG Market (dříve Maja), Krkonošská 363, nebo na transparentní účet 
286015899/0300. Za jakýkoliv příspěvek srdečně děkujeme. Pro potvrzení o 
daru při větším obnosu nás kontaktujte na info@centrumajak.cz.

Středisko volného času TanvaldStředisko volného času Tanvald
Akce na říjen 2020
1.10. čtvrtek Poznávací hry
2.10. pátek Malování bublinami
5.10. pondělí Výroba krmítka pro 
ptáky ze šišek
6.10. úterý Malování na kameny
7.10. středa Turnaj v holandském 
billiardu
8.10 čtvrtek Výroba lapače snů
12.10. pondělí Malování pomocí listů
13.10. úterý Turnaj v šipkách
14.10 středa Den plný her
15.10. čtvrtek Vědecké pokusy
19.10. pondělí Sprejování na látkové tašky
20.10. úterý Korálkování
21.10. středa X – box turnaj
22.10. čtvrtek Výroba ozdoby na klíče z FIMO hmoty (vlastní klíč s sebou)
26.10. pondělí Výroba halloweenského slizu
27.10 úterý Vydlabávání a vyřezávání dýní
28.10. středa Výroba ducha
29.10. čtvrtek Vaření děsivého pokrmu
Klub volného času: 
PO – ČT, 12:00 – 17:00, 20 Kč. 
Každé pondělí a čtvrtek se ponese v tvořivém duchu.
Týdenní program naleznete: www.svctanvald.cz, Facebook, Instagram svc_
tanvald, 

Nové kroužky v SVČ Tanvald
 Ve školním roce 2020/2021 čeká na 
děti i dospělé v SVČ Tanvald kromě 
tradičních kroužků i šest novinek. Tady 
jsou:
Basketbal I., Basketbal II.
Basketbalové kroužky se budou 
odehrávat v úterý ve velké tělocvičně 
ZŠ Masarykova a jsou organizovány 
v rámci projektu BALL for ALL. Cílem 
tohoto projektu je naučit děti aktivně 
trávit volný čas, vzbudit v nich zálibu 
pro sport a rozvíjet v nich zdravé pohy-
bové návyky. Tréninky jsou zaměřeny 
na všeobecnou pohybovou průpravu a 
kultivaci pohybu. Děti se naučí zákla-
dům basketbalu (driblink, přihrávka, 
střelba). To vše hravou a zábavnou 
formou, která by v nich měla podnítit 
zájem o sport a přirozenou soutěživost. 
Kromě košíkové se děti seznámí i 
s dalšími sporty, jako je fotbal, odbí-
jená, házená a přihrávaná.
Jóga pro každého
Láká vás zacvičit si jógu, je vám víc než 
18 let a máte volné středeční večery? 
Neváhejte a přijďte na naši Jógu pro 
každého. Zkušená lektorka Jana 
Vyhnalová vás seznámí s různými 
druhy jógy a připraví cvičení, které 
bude vyhovovat každému. 
Malá módní návrhářka
Líbilo by se vám stát se aspoň na chvíli 
módní návrhářkou/návrhářem? Na 
našem pondělním kroužku si můžete 
svůj sen splnit. Budeme se učit, co 
všechno navrhování oděvů obnáší a 
několik modelů si vlastnoručně vyro-
bíme. Pěkně od návrhu – nákresu, 
přes rýsování střihu a střižení z látky, 
zkoušení na postavu, až po samotné 
šití. Zkusíme si vytvořit sukně, trika či 
jednoduché kalhoty, ale seznámíme 
se třeba i s různými druhy šicích 
strojů, ručních stehů či barvením látky. 
Fantazii a kreativitě se meze nekladou, 
vzkazuje vedoucí kroužku Markéta 
Hlubučková.

Kouzelná baterka
Netradiční název tohoto čtvrtečního 
výtvarného kroužku odkazuje ke 
stejnojmenné knížce O. Černé a M. 
Kukovičové o staré baterce, která svým 
světlem dokáže probouzet život a fanta-
zii v obyčejných věcech. O to stejné se 
vlastně budeme pokoušet i my po pře-
čtení příběhů z dětských knížek, které 
mají co říct nejen svým obsahem, ale i 
kvalitními ilustracemi. Jen přitom místo 
kouzelné baterky použijeme štětce a 
barvy. Kroužek bude vypadat tak, že 
se nejprve zachumláme do pelíšků, ve 
kterých si vyslechneme příběh z knížky. 
Tu si pak prohlédneme a budeme s ní 
dále pracovat. Buď si zahrajeme na 
ilustrátory a vyzkoušíme si techniku, 
kterou byly obrázky vytvořené, nebo 
budeme příběh dále rozvíjet a výtvarně 
ho ztvárníme nějakou jinou, zajímavou 
technikou. Budeme pracovat i s pohy-
bem a hudbou. Půjde o prožitkovou 
výtvarnou výchovu, ve které jde přede-
vším o samotný tvůrčí proces, o radost 
z možnosti svobodně se výtvarně 
vyjádřit. (A nebojte se, pokud vám čtení 
nejde, o čtení jako takové tu nejde. Vy 
budete poslouchat a tvořit. Lektorka 
kroužku Alena Bartovská zase doufat, 
že ve vás zažehne jiskřičku touhy po 
krásných knihách.:))
Výtvarná herna
Výtvarná herna se bude odehrávat ve 
středu. Jedná se o kroužek tak trochu 
jiné výtvarky, při kterém se mrknete 
pod pokličku moderního umění. Nudit 
se rozhodně nebudete! Vyzkoušíte 
při něm netradiční techniky a postupy, 
které umělci moderny využívají. Zajímá 
vás, jestli může socha vyprávět? Jestli 
se dá zachytit chuť? Namalovat ticho? 
Nebo jestli může být uměním třeba 
taková záchodová mušle? Pak přijďte a 
podívejte se spolu s Alenou Bartovskou 
umění „na zoubek“. 
Více o nabídce kroužků na str.12

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

Program kina denně na RCL: 101,4 FM

Smečka
Davidovi je šestnáct, má krásnou přítelkyni, rodiče ho 
podporují ve všem, do čeho se pustí, a vytvářejí mu 
patřičné finanční zázemí. Právě se přestěhoval, má na-
stoupit do nového hokejového týmu Vlků a zabojovat o 
místo brankářské jedničky. Jenže nováček v pevně se-
mknutém kolektivu, to bohužel nevěstí nic dobrého. Co 
dělat, když tě spoluhráči nevezmou mezi sebe, a opustí 
tě holka? Spirála šikany, odvety a vzájemných bojů se roztáčí. Pro většinu hráčů je 
to zpočátku asi jenom zábava, ale kapitán Jerry tlak neustále stupňuje. Někteří s tím 
možná nesouhlasí, ale nikdo nic neudělá. A šikana se z kabiny následně přesune i 
na internet. Podaří se Davidovi vybojovat své místo v týmu, ve škole, v životě, a Vlky 
porazit? 

Karel
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý 
pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Renomo-
vaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Kar-
lem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho 
upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní 
pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud ši-
roké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. 
Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor.
Film Karel není a nemá být přehlídkou nesporné slávy Karla Gotta a jeho pěveckého 
talentu a úspěchů. Režisérka Olga Malířová Špátová vstoupila se svou kamerou tam, 
kde sláva končí a kde se z fenomenálního Zlatého slavíka Karla Gotta stává pouze 
Karel, nadšený malíř, milující manžel a táta svých dcer. Tvůrci totiž zachytili Karla 
Gotta nejen při jeho vystoupeních nebo při setkáních s fanoušky u nás i v Hamburgu, 
ale především v jeho domácím prostředí. Ať už v Praze, na chalupě, nebo na vsi, 
kde trávil dětství. Zpěvák se ve filmu vydává po stopách svého života na místa, která 
sehrála v jeho životě důležitou roli. Odhaluje neznámé zákulisí koncertů, i svůj život 
s rodinou a soukromí, které si jinak snaží s pokorou a láskou chránit. Díky upřímné 
otevřenosti Karla Gotta mohou diváci vidět autentický a jedinečný filmový portrét, 
plný nečekaných vzpomínek.

Pinocchio 
Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia 
jako vlastního syna. Pinocchio však není zrovna nej-
vzornější klučina a nechá se lehce svést k rošťárnám, 
díky nimž prožívá nespočet napínavých dobrodružsví. 
Jednoho dne je podveden, unesen a honí ho bandité ta-
jemným světem plným neuvěřitelných nestvůr – z břicha 
obří ryby se přes zemi hraček dostane až na pole zázra-
ků. Podaří se Pinocchiovi uniknout a splnit si svůj sen stát se opravdickým klukem?

FILMOVÉ TIPY FILMOVÉ TIPY 

 

srdečně vás zveme na odložený 
64. ročník festivalu klasické hudby 
Tanvaldské hudební jaro, které bude 
inspirováno velkými interpretačními 
osobnostmi naší národní hudby:
Smetanovým kvartetem, klavíristkou 
Valentinou Kameníkovou a operním 
dirigentem Zdeňkem Chalabalou.
Na koncertech pak uslyšíte Kvarteto 
Apollon (13.11.), klavíristu Ivo Kahánka 
s žákyní ZUŠ Tanvald Terezou 

Hausovou (27.11.) – vše v městském 
kině. Třetí koncert, a to vánoční, se 
bude konat v šumburském kostele a 
vystoupí na něm smíšený komorní sbor 
Ateneo z Olomouce (4.12.).
Podrobnosti ke všem koncertům si 
budete moci přečíst v listopadovém 
vydání TZ.
Všechny koncerty se konají vždy 
v pátek od 19:00 hodin, jen zahajovací 
koncert (13.11.) začíná vernisáží dět-
ských prací již v 18:30.
V rámci každého koncertu vystoupí 
žáci ZUŠ Tanvald.
Vstupné je 150 Kč, senioři se Senior 
pasem 100 Kč a žáci ZUŠ zdarma.
Na vaši návštěvu se těší za festivalový 
výbor L. Vedralová

Vážení hudební přátelé,
říjen 2020

Městská kulturní kancelář TanvaldMěstská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní pořady v Kině Jas Járy Cimrmana na říjen 2020:

1. 10. ČT 19 hod. Sébastien Thiéry: Dva nahatý chlapi
Bláznivá divadelní komedie. Pořádá Mamut Agency.
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová a Daniela Šinkorová.
Režie: Antonín Procházka.
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Předprodej: Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald, Tipsport (Krkonošská 90 Tan-
vald), Smržovka (náměstí T.G.Masaryka 663) a dále v síti www.ticketportal.cz

Připravujeme:
Tanvaldské hudební jaro 2020
64. ročník mezinárodního hudebního festivalu
POCTA VELKÝM ČESKÝM INTERPRETAČNÍM OSOBNOSTEM  
Pátek 13. 11. 2020 v 18.30 Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald 
Slavnostní zahájení festivalu
Vernisáž výstavy dětských prací z výtvarné soutěže na téma „Óda na radost“ 
vyhlášené SVČ Tanvald 
POCTA SMETANOVU KVARTETU
Kvarteto Apollon (Mozart, Beethoven, Dvořák) 

Pátek 27. 11. 2020 v 19.00 Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald – POCTA VA-
LENTINĚ KAMENÍKOVÉ
Ivo Kahánek a mladí hosté – klavír
Tereza Hausová – klavír (Janáček, Smetana, Dvořák, Martinů, Kabeláč)

Pátek 4. 12. 2020 v 19.00 Kostel sv. Františka z Assisi  - POCTA ZDEŇKOVI 
CHALABALOVI
ATENEO - univerzitní sbor Olomouc, sbormistr - doc. PaedDr. Pavel Režný, 
Ph.D. (Rachmaninov, Dvořák, Kvapil, Lukáš, Martinů)

Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald v rámci každého koncertu.
Vstupné na všechny koncerty - 150 Kč, senioři se Senior pasem 100 Kč, žáci 
ZUŠ zdarma

INZERCE

INZERCE
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Žije mezi námi

Františkovi poblahopřál ke kulatým narozeninám starosta 
Vladimír Vyhnálek a členka Klubu českých olympioniků 
Jindřiška Kramperová (legenda českého krasobruslení).

RC Maják pořádá v rámci Týdne náhradního rodičovství
kontaktní kampaň 

"Najdi náhradního rodiče" 
věnující se mýtům v pěstounské péči. 

Akce proběhne 
dne 6.10. od 8 do 18 hodin v prostorech u supermarketů. 

Jste srdečně zváni. 

  Ing.  František  Přibyl žije 
v Tanvaldě se svojí rodinou od 
roku 1978. Málokdo ví, že pře-
hrada Josefův Důl, úpravna vody 
Bedřichov, čistírna odpadních 
vod Liberec, kanalizace a čistírna 
odpadních vod Tanvald a úpravna 
vody Souš jsou všechno vodní 
díla, která vyrostla pod jeho tech-
nickým dozorem. Rekonstrukci 
úpravny vody Souš dokončenou 
v roce 2009 řídil jako správce 
stavby.
V mládí úspěšně závodil ve vzpí-
rání (dvakrát stříbrná medaile na 
přeboru republiky). Jeho manželka 
a dcera jsou několikanásobné 
mistryně světa v krasobruslení 
v kategoriích Adult (nad 70 a 50 
let). V posledních osmnácti letech 
se spolu s manželkou, kromě dal-
ších sportů, věnovali aktivně závo-
dům na kolečkových bruslích. Ve 
svých věkových kategoriích získali 
v letech 2004 až 2014 v nejzná-
mějším středoevropském závodě 
LifeInline Tour desítky prvních míst 
a v roce 2011 zvítězili i ve známém 
Europamarathonu v Görlitz.
V den výročí svých 80. narozenin 
(3.9.2020), aktivně podporován 
manželkou a dcerou, „kroužil“ na 
kolečkových bruslích od 09:00 do 
10:00 hod. na inline dráze tanvald-

ského sportovního areálu.
„Dal jsem si za úkol vyprovokovat 
závodění chtivé jedince na koleč-
kových bruslích, říká František 
Přibyl „a svým výkonem jsem si 
dovolil stanovit základní vzdále-
nost v hodinovce – podařilo se mě 
zdolat plných 60 kol (podle GPS 
25050 m).“

-red-

Minimuchovman 2020

 V pondělí 14. 9. se konal v 
kempu Tanvaldský Špičák další 
ročník dětské podoby populárního 
extrémního závodu Muchovman. 
Na startovní čáru se postavilo 50 
závodníků od těch nejmenších 
předškoláků až po nejstarší 
sedmáky. Každý závodník musel 
nejprve zdolat lezeckou stěnu, 
poté nasedl na kolo a projel vyty-
čenou tratí a samozřejmě nechy-
běla běžecká část, která dovedla 
závodníky až do cíle. Všichni 
účastníci získali diplomy a medaile 
od firmy Titan Multiplast, našeho 
dlouholetého partnera, jemuž 

tímto velmi děkujeme. Další podě-
kování patří organizátorům - ZŠ 
Tanvald, Sportovní, SVČ Tanvald, 
TJ Tanvald a hlavně rodičům, kteří 
své děti na závod přivedli či při-
vezli, jelikož se závodu zúčastnily 
nejen tanvaldské děti, ale i děti 
z Rokytnice a Lučan. Doufejme, 
že další sportovní akce budou 
následovat a nikdo a nic nám je 
nepřekazí. Na 1. 10. plánujeme 1. 
závod Poháru běžce Tanvaldu v 
přespolním běhu, 6. 10. pak atle-
tický trojboj a 16. 10. cyklokros. 
Těšíme se na Vás.

Jana Tůmová

Soutěž družstev handicapova-
ných sportovců O POHÁR MĚSTA 
TANVALDU 2020 ve spolupráci 

s Gymnáziem Tanvald
 TJ Tanvald, Společnost pro 
podporu lidí s mentálním posti-
žením v ČR, SK Sluníčko a ABB 
Jablonec nad Nisou pořádají 
soutěž družstev handicapovaných 
sportovců O POHÁR MĚSTA 
TANVALDU 2020. Soutěžní klání 
proběhlo za slunečného počasí 
v úterý 8.9.2020 v krásném pro-
storu tanvaldské kotliny. 
Stalo se již dobrou tradicí, že stu-
denti Gymnázia Tanvald pomáhají 
soutěžícím zorientovat se v areálu 
sportu Autokemp Tanvald při 
plnění deseti sportovně zaměře-
ných disciplín. Letos se tohoto 
úkolu zhostila, a myslím si, že 
velmi hezky a empaticky, třída 
sexta.
Naše pomoc při realizaci tohoto 
setkání čtyřčlenných družstev 
amatérských sportovců s různou 
mírou tělesného a mentálního 
postižení spočívá v navázání 
komunikace se členy družstev a 
v jejich doprovodu na jednotlivá 
stanoviště, kde po splnění úkolu 

získávají body do záznamové 
karty. V areálu bylo rozmístěno 
deset stanovišť. Družstva musela 
zdolat horolezeckou stěnu, hody 
míčkem a granátem na cíl, stříkání 
ruční hasičskou stříkačkou, střelbu 
na florbalovou branku i střelbu ze 
vzduchovky, jízdu na koloběžce, 
chůzi s míčkem na lžíci, probíhání 
pod točícím se lanem i vytvoření 
co nejvyšší stavby z papírových 
krabic
Soutěžící i pořadatelé akce se 
dobře bavili, bylo vidět, že mají 
radost ze vzájemného setkání a 
společného sportování. Mnozí 
naši žáci s handicapovanými lidmi 
pracovali úplně poprvé a získali tím 
cennou životní zkušenost. Viděli, 
že jsou milí, kontaktní, veselí a 
do plnění úkolů jdou s vervou a 
chutí zvítězit. Za smysluplně pro-
žité sportovní dopoledne děkuje 
organizátorům i svým žákům třídní 
učitelka

Mgr. Kateřina Bendová

INZERCE
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20.ročník běhu
Tanvald – Spálov

 Na konci srpna se uskutečnil 
20. ročník amatérského dálko-
vého běhu a 19. ročník dálko-
vého pochodu Tanvald – Spálov. 
Účastníci si tak připomněli smutné 
výročí, kdy 25. srpna 1990 došlo 
ke srážce vlaků na trati Železný 
Brod - Tanvald. Nehoda si tehdy 
vyžádala 14 obětí a 30 osob bylo 
zraněno. Dosud je to největší vla-
ková nehoda v Libereckém kraji.
Sportovci startovali z tanvaldského 
vlakového nádraží a absolvovali 
trať dlouhou 18,6 km. V celkovém 
pořadí se na prvních třech místech 
umístili Jiří Čivrný (1.), Zbyšek 
Lhota (2.) a Roman Koravský (3.)
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Zleva vítězové kategorie nad 60 let Josef Průcha, Jan 
Zahula, Milan Vrabec a ředitel závodu Pavel Semecký a 

zástupce Federace strojvůdců Andrea Vlachovská

Oslava 10. výročí hasičské zbrojnice 
Tanvald Šumburk

 SDH Tanvald Šumburk uspo-
řádal v sobotu 22. srpna 2020 
oslavu 10. výročí hasičské zbroj-
nice na Šumburku. O tom, že 
to byla opravdu sláva, svědčila 
nejenom účast vzácných hostí v 
čele s hejtmanem Libereckého 
kraje Martinem Půtou a předse-
dou STAN Vítem Rakušanem, 
ale rovněž i skvělé občerstvení, 

dobrá nálada a bohatý program. 
V něm nechyběly seznámení s 
historií sboru, přehlídka historic-
kých hasičských vozidel a třeba 
i ukázka hašení požáru mladými 
hasiči místního sboru. Zdařilé 
odpoledne završila svým vystou-
pením kapela Benedeta.
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Foto: Antonín Bělonožník Foto: Antonín Bělonožník

Svatý Florián, s vědrem vody pán, nám k ochraně dán

       

 Jako svatý Florián chrání 
všechny hasiče, tak hasiči chrání 
zase nás.  Na konci srpna jsme 
si připomněli 10 výročí hasičské 
zbrojnice na Šumburku.
Od roku 1949 měl sbor šumbur-
ských hasičů zázemí v hasičské 
zbrojnici zřízené v č.p. 7 pod 
šumburskou školou. Tak tomu bylo 
61 let. V roce 1969 bylo místním 
národním výborem rozhodnuto, 
že do roku 1975 bude v Tanvaldě 
postavena nová hasičská zbroj-
nice přesně na tom místě, ale 
k tomu nedošlo. V roce 1978 se 
znovu otevřela otázka výstavby 
nové zbrojnice v akci Z a byla 
naplánována v horizontu 10 let. A 
opět to nevyšlo.
Až v roce 2009 byla započata 
výstavba tak dlouho slibované 
hasičárny. Slavnostní předání 
zbrojnice do užívání sboru pro-
běhlo 23. září 2010. Velmi se o 
to zasloužil tehdejší starosta Petr 
Polák.
Jak plynul čas a společnost se 
vyvíjela, rozvíjí se i činnost sboru. 
A tak kromě hašení požárů a lik-
vidace následků povodní vyjíždí 
jednotka na odstraňování padlých 
stromů, záchyt ropných látek, 
k dopravním nehodám v obci, 
vyhledávání osob, odchytu zvířat 

a jiným mimořádným událostem. 
Se všemi těmito událostmi samo-
zřejmě souvisí i řádné odborné 
školení a výcvik členů výjezdové 
jednotky.
S touto činností represivní souvisí 
samozřejmě i ta preventivní. Do ní 
patří kontroly městských objektů 
a drobných provozoven, výstavba 
a údržba požárních nádrží. Stále 
se provádí požární dozor na kul-
turních a společenských akcích a 
exkurze a přednášky pro základní 
a mateřské školy. Sbor se také 
podílí na kulturním a společenském 
životě ve městě. V současnosti se 
s hasiči potkáváte na nejrůznějších 
akcích, ať už je to Spanilá jízda 
Járy Cimrmana, hasičská country 
zábava, Tanvaldské slavnosti, 
rozsvícení vánočního stromu nebo 
třeba Vánoční svařák.
Činnosti sboru se dotýká i práce 
s mládeží. Dorostenci byli součástí 
sboru už od roku 1947.
V březnu 1966 byl proveden první 
nábor žáků na šumburské základní 
škole. Přihlásilo se jich rovných 20. 
Bohužel už o 11 let později skončil 
vedoucí mládeže a nástupce se 
našel až v roce 1993. od té doby 
kroužek mladých hasičů funguje 
nepřetržitě. Za celou dobu fungo-
vání kroužku se podařilo vychovat 
řadu nových členů sboru, 2 profe-
sionální hasiče, a především další 
vedoucí mládeže.
Jak šel čas, tak přibývaly i nejrůz-
nější události a zásahy. Před 10 
lety postihly Frýdlantsko katastro-
fální povodně. Členové hasičské 
jednotky byli povoláni na pomoc 
při likvidaci následků. Celý týden 
vyklízeli postižené objekty, uklízeli 
bahno, čerpali vodu ze zatopených 
sklepů a čistili studny. Zároveň se 
dopravním automobilem rozvá-

žela pomoc ve formě pitné vody a 
čistících a úklidových prostředků. 
Šumburská jednotka působila 
v Hrádku nad Nisou, Frýdlantu, 
v Chrastavě a Raspenavě.
V roce 2012 se stali součástí 
úspěšného pokusu o vytvoření 
českého rekordu v počtu resus-
citujících osob. V jedné chvíli 
v jednom místě 118 lidí resuscito-
valo 59 figurín po dobu 15 minut.
V roce 2014 byl uspořádán první 
okresní táborák. Této dnes již 
tradiční akce se účastní okolo 
250 mladých hasičů z celého 
jabloneckého okres. Soutěžilo se 
v netradičních disciplínách a vítě-
zem je každý. Účelem této akce je 
zapomenout na zdravou soutěžní 
rivalitu mezi jednotlivými družstvy, 
která panuje na hasičských závo-
dech, a strávit příjemné odpoledne 
s kamarády hasiči.
V následujícím roce 2015 spo-
lečně se spřáteleným sborem 
z Horního Tanvaldu uspořádal sbor 
ze Šumburku oslavy 14 let hasičů 
na Tanvaldsku. Kromě výstavy 
historické i současné techniky byl 
pro návštěvníky připraven bohatý 
program a jako vždy výborné 
občerstvení. V tom samém roce 
šumburští hasiči zazářili i jako 
hvězdy stříbrného plátna. Natočili 
krátký humorný snímek Výjezd a 
přihlásili ho na tanvaldský filmový 
festival HAF. V kategorii minuta 
film získali Cenu dětského diváka, 
a i cenu hlavní, Cenu diváka.
Rok 2016 byl pro sbor výjimečný. 
16. listopadu v Brně proběhlo 
vyhlášení ankety Dobrovolní hasiči 
roku, kde v kategorii Sbor, oblast 
východ Čech získali první místo. 
Kromě věcných cen převzali krás-
nou skleněnou přilbu a šek na 80 
tisíc kč. Za získané peníze nechali 

zhotovit historický prapor sboru.
V roce 2017 vlastními silami za 
finanční podpory města Tanvald 
vybudovali Malé muzeum sboru.
Rok 2018 patřil oslavám stého 
výročí založení republiky. Prvního 
června se připojili k ostatním 
vybraným sborům z celé české 
republiky a společně v Praze 
vytvořili hasičskou fontánu na 
Vltavě. Více než tisícovka hasičů 
roztáhla 7 km hadic a za pomoci 
239 vodních proudů nasvícených 
stovkou světel vytvořila unikátní, 
fantastickou show. Tím zároveň 
hasiči vytvořili světový rekord 
zapsaný v Guinessově knize 
rekordů: největší hasičská fontána.
Od roku 2018 je pořádána country 
zábava, která je čím dál tím více 
navštěvována.
Za zmínku ještě stojí loňský požár 
na Špičáku. Šumburská jednotka 
dorazila na místo druhá, hned za 
profesionální jednotkou ze stanice 
Tanvald. Dva dna trvající zásah byl 
opravdu jedním z nejnáročnějších, 
kterých se jednotka zúčastnila, a 
prověřil tak jejich připravenost a 
fyzickou zdatnost.
Desáté výročí se neslo ve slav-
nostním duchu za přítomnosti 
vzácných hostů. Konalo se stejně 
jako country zábavy u hasičské 
zbrojnice na Šumburku.
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Foto: Antonín Bělonožník
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Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2020/21

Název činnosti Cena- 1.pol. Cena- rok Termín konání Název místa

Basketbal I. 0,00 1000,00 ÚT 13:30-14:30 ZŠ Masarykova
Basketbal II. 0,00 1000,00 ÚT 14:30-15:30 ZŠ Masarykova
Cvičení pro zdraví a dobrou náladu 0,00 600,00 ÚT 17:15-18:15 Sportovní hala
Dopolední relaxační cvičení pro seniory 0,00 600,00 ÚT 09:00-10:00 budova SVČ
Florbal Tanvald 0,00 1000,00 PO 16:00-18:00 ZŠ Masarykova
Horolezecký kroužek 1. - 2. třída 700,00 0,00 ST 14:30-16:00 Sportovní hala
Horolezecký kroužek I. 700,00 0,00 ST 16:00-17:30 Sportovní hala
Horolezecký kroužek II. 700,00 0,00 ST 17:30-19:00 Sportovní hala
Hra na djembe a drumbeny 0,00 600,00 ČT 15:00-16:00 budova SVČ
Jóga pro každého 500,00 0,00 ST 18:30-19:30 budova SVČ
Keramika čtvrtek mladší 800,00 0,00 ČT 14:15-15:30 budova SVČ
Keramika Desná I 900,00 0,00 ST 15:00-17:00 ZŠ Desná
Keramika Desná II 800,00 0,00 ÚT 15:00-17:00 ZŠ Desná
Keramika pondělí mladší děti 800,00 0,00 PO 13:45-15:00 budova SVČ
Keramika pondělí starší 900,00 0,00 PO 15:15-16:45 budova SVČ
Keramika úterý ml. 800,00 0,00 ÚT 13:45-15:00 budova SVČ
Kouzelná baterka 600,00 0,00 ČT 14:00-15:30 ZŠ Masarykova
Kutilský - začátečníci 800,00 0,00 ÚT 14:00-15:30 budova SVČ
Kutilský mírně pokročilí 800,00 0,00 ČT 14:00-15:30 budova SVČ
Kutilský pokročilí 800,00 0,00 ÚT 16:00-18:00 budova SVČ
Kytara k táboráku 0,00 1000,00 budova SVČ
Logopedie 800,00 0,00 ČT 14:00-18:00 budova SVČ
Lyže - běh - Josefáč 0,00 400,00 PO 15:00-16:00, ST 15:00-16:00, PÁ 15:00-16:00 Josefův Důl
Lyže - běh - mladší děti 0,00 500,00 PO 15:00-16:00, ST 15:00-16:00, PÁ 15:00-16:00 Sportovní hala
Lyže - běh - starší děti 0,00 500,00 PO 15:00-16:30, ST 15:00-16:00, PÁ 15:00-16:00 Bobovka
Malá módní návrhářka 800,00 0,00 PO 14:00-15:30 budova SVČ
PC kroužek mladší děti 0,00 1000,00 ČT 14:30-15:30 budova SVČ
PC kroužek pokročilí 0,00 1000,00 ÚT 17:00-18:00 budova SVČ
Rybářský 0,00 600,00 ST 15:00-17:00 budova SVČ
Stolní tenis i. 0,00 1000,00 ST 15:30-16:30 ZŠ Masarykova
Stolní tenis ii 0,00 1000,00 ST 16:30-17:30 ZŠ Masarykova
Šachy 0,00 500,00 ST 14:30-15:30 budova SVČ
Šití pro radost 800,00 0,00 ÚT 15:30-17:00 budova SVČ
Taneční s Verčou 1.- 2.třída 0,00 1000,00 ST 16:15-17:15 budova SVČ
Taneční s Verčou 3.-5.tř. 0,00 1000,00 ST 17:15-18:15 budova SVČ
Taneční s Verčou pokročilí II 0,00 1000,00 PÁ 17:00-18:00 budova SVČ
Taneční s Verčou pokročilí l. 0,00 1000,00 PÁ 16:00-17:00 budova SVČ
Taneční s Verčou přípravka předškoláci 0,00 1000,00 PÁ 15:00-16:00 budova SVČ
Terénní cyklistika 800,00 0,00 ČT 16:00-18:00 Bobovka
Tiffany a mozaika 800,00 0,00 ÚT 16:00-17:30 budova SVČ
Turistika Vysoké n.Jizerou 0,00 600,00 SO 09:00-15:00 budova SVČ
Turistika Desná 0,00 600,00 SO 10:00-15:00 ZŠ Desná
Vaření I. 800,00 0,00 ST 15:30-17:00 budova SVČ
Vaření II. 800,00 0,00 ST 17:00-18:30 budova SVČ
Volejbal 0,00 1000,00 ST 14:00-16:00, PÁ 14:00-16:00 Sportovní hala
Výtvarná herna 600,00 0,00 ST 14:00-15:30 ZŠ Masarykova
Výtvarně - keramický předškoláci 0,00 1000,00 ST 16:30-17:30 budova SVČ
Výtvarný kroužek 700,00 0,00 ČT 14:00-15:30 budova SVČ
Výtvarný speciál 700,00 0,00 ČT 16:00-17:30 budova SVČ
Zumba s Andy 0,00 1000,00 ZŠ Desná

dle dohody

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   2.11. 2020

Šumburk n/D Hasičárna  úterý    3.11. 2020 

Horní Tanvald U Dubu  středa    4.11. 2020

Žďár U Hanzlíčků  čtvrtek    5.11. 2020

Šumburk n/D Penzion Světlá  úterý  10.11. 2020

Č. Šumburk Sokolovna  středa  18.11. 2020

Setkání začínají vždy v 18:00

 
TJ Tanvald z.s. - oddíl lyžování a KLS Libereckého kraje 

 
pořádá 

 
PŘESPOLNÍ BĚH ŽACTVA, DOROSTU, JUNIORŮ a DOSPĚLÝCH 

 

datum:  neděle 4. října 2020 start:  9.30 hodin 

místo:  areál sportu Autokemp Tanvald 

kategorie:    prťata   roč.   2016– ml.   100 m 
benjamínci  roč.  2015    200 m 
předžáci/čky  roč.  2013 ,2014   400 m 
nejml. žačky   roč. 2011, 2012   600 m   
nejml. žáci   roč. 2011, 2012   600 m 
mladší žačky  roč. 2009, 2010  1000 m  
mladší žáci  roč. 2009, 2010  1000 m 
starší žačky  roč. 2008, 07, 06  1500 m  
starší žáci  roč. 2008, 07, 06  1500 m 
mladší dorky  roč. 2005   1500 m 
mladší dorci  roč. 2005   3000 m 
starší dorky  roč.  2003-04  3000 m 
starší dorci  roč.  2003-04  3000 m 
ženy/juniorky  roč.  2002-   3000 m 
muži/junioři  roč.  2002-   6000 m 

 
starty: hromadné 

přihlášky: do 2. října 2020 na janka.balovkav@gmail.com  nebo na místě 

prezentace: v místě startu do 9 hod. 

startovné: 20 Kč žactvo, 40 Kč dorost / jun. / dosp. 

občerstvení: zajištěno 

různé: vedoucí zodpovídají za zdravotní stav svých svěřenců 

Vedení závodu: Vyhnálek Vladimír   601 372 020 
Beranová Helena   602 320 964 
Tůmová Jana   723 821 023 
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