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Upozornění
Infocentrum Tanvald bude 

ve středu 2. 1. 2019 z důvodu 
inventury zavřeno.

Rozsvícení vánočního stromu nezabránilo ani deštivé počasí
 Počasí, které panovalo při rozsvě-
cení vánočního stromu, nebylo zrovna 
romanticky naladěno, přesto se na cen-
trálním parkovišti sešlo velké množství 
lidí. Již půl hodiny před avizovaným 
rozsvícením přicházeli natěšení oby-
vatelé Tanvaldu, aby si pochutnali na 
voňavém štrůdlu, zahřáli se lahodným 
svařákem, nebo se posilnili něčím 

ostřejším. K Vánocům patří i betlém, 
který ani tentokrát nechyběl. Ježíška 
sice nahradila panenka, ale ovečky 
byly opravdu živé, a tak byl betlém 
neustále obklopen nejen dětmi, ale i 
dospělými návštěvníky.
Zahájení se ujal starosta města 
Vladimír Vyhnálek a po dramatickém 
odpočítávání všemi přítomnými 

zazářil strom do tmy na první dobrou. 
Následoval pěvecký sbor učitelů a žáků 
Základní umělecké školy v Tanvaldě, 
který opět sklidil veliký potlesk.
Jedli městu věnovala rodina Svobodova 
z rekreačního objektu na Horním 
Tanvaldě, za což jí patří velký dík. -red-

 Vážení a milí čtenáři Tanvaldského 
zpravodaje, dovolte mi, abych vám 
co nejsrdečněji popřál mnoho zdraví, 
spokojenosti, osobních i pracovních 
úspěchů a také hodně štěstí v novém 
roce 2019.

Vladimír Vyhnálek, starosta města

Ples města 
Tanvald

 V sobotu 26. ledna od 20.00 pro-
běhne ve sportovní hale na Výšině 
Ples města Tanvaldu.
K poslechu a tanci bude hrát Taneční 
orchestr Vladimíra Janského (www.ple-
sovka.cz). Občerstvení, předtančení, 
tombola. Cena slosovatelné vstupenky 
200 Kč. Předprodej vstupenek v měst-
ském infocentru od 7. 1. 2019.
Srdečně zve vedení města a kulturní 
kancelář MěÚ Tanvald. -red-

Změna provozní doby 
Infocentra Tanvald!

Na základě připomínek 
vyhovujeme zákazníkům a 

otvíráme o hodinu dříve. Od 3. 
1. 2019 bude infocentrum každý 
den otevřeno od 8 do 16 hodin 

s polední pauzou 12:00 – 12:30. 
Sobotní provoz zůstává nezměněn 

9:00 – 12:00 hodin. Těšíme 
se na vás! Více na str. 6

Foto Vlaďka Koďousková
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Zpravodajství
z mateřských škol

 V mateřských školách je stále živo 
a o nabídku činností nemají děti nouzi. 
Během podzimu se děti z MŠ zúčastnily 
všech závodů v rámci soutěže O pohár 
běžce Tanvaldu. Pravidelná nabídka 
činností k jednotlivým tématům byla 
zpestřena návštěvou divadelních 
představení nejen ve školkách, ale i 
návštěvou divadla. Děti s učitelkami 
využily keramickou dílnu ve SVČ na 
Šumburku a vyrobily vánoční dárky. 
MŠ Wolkerova uspořádala již tradiční 
Dýňovou slavnost pro rodiče s dětmi 
a vyrábění adventních věnců. MŠ 
Radniční připravila program pro vítání 
nových občánků a v MŠ U Školky 
byla uspořádána výstava podzimních 
skřítků, které vyrobily děti společně 
s rodiči. Učitelky s dětmi také společně 
upekly perníčky. Všechny tři školky 
navštívil s nadílkou Mikuláš s andělem 

a čertem. Děti jim na oplátku zazpívaly, 
zatančily a zarecitovaly. S pásmem 
vánočních písniček a básniček potěšily 
děti z MŠ Wolkerova Senoir klub I na 
Šumburku a děti z MŠ U Školky Senior 
klub II. na Výšině. Ve školkách se mohli 
rodiče pokochat adventní výzdobou 
všech tříd, užít si krásných vystoupení 
dětí a vyrobit si s nimi vánoční deko-
raci. Poslední předvánoční akcí bylo 
vystoupení dětí ze školek na Vánočním 
svařáku. Co vše se děje v MŠ se mohu 
nejen rodiče, ale i veřejnost dozvědět 
z webových stránek jednotlivých 
mateřských škol, kde pravidelně zve-
řejňujeme měsíční akce. Vše nejlepší 
do nového roku přejí, vám všem, 
zaměstnanci mateřských škol.

Učitelky MŠ

Starosta města Vladimír Vyhnálek 
začíná své druhé volební období. 
Společně s ním jsme se ohlédli za 
uplynulými roky.
-Soudě podle výsledků posledních 
voleb vaše obliba u voličů stoupla. 
Čemu výsledek připisujete? 
„V prvé řadě musím přiznat, že mě 
velice potěšilo množství preferenčních 
hlasů. Ukázalo se, že občané hodnotí 
reálné skutky a nedají se ošálit smy-
šlenými negativními konstrukcemi. 
A čemu připisuji výborný výsledek? 
Reálnému důsledku každodenní práce 
směřujícímu k potřebám občanů a 
města.“
-Jaká byla vaše profesní dráha před 
vstupem do komunální politiky? Využil 
jste své zkušenosti jako starosta?
„Když pominu roční působení v n.p. 
SEBA v dělnické profesi před nástu-
pem studia VŠ a dvouleté intermezzo 
coby OSVČ, tak celý život působím 
ve školství. Na všech úrovních -  žák, 
student gymnázia, student VŠ, učitel 
ZŠ, učitel gymnázia, ředitel ZŠ. No a 
teď, v pozici zástupce zřizovatele škol-
ských zařízení v Tanvaldě, se snažím 
všechny poznatky uplatňovat.“ 
-Jste starostou poměrně krátce. Co 
se vám za dobu působení v Tanvaldu 
podařilo vybudovat? 
„Jedním z hlavních cílů bylo zbavit 
město nálepky „město cikánů“. 
Z mnoha ohlasů, nejen Tanvalďáků je 
tento názor minulostí, celkový dojem 
se výrazně změnil k lepšímu. Dnes 
při průjezdu naším městem spatříme 
místo „Domu hrůzy“ zelený palouk a 
z podobně obydleného Četnického 
domu je zrekonstruovaný objekt. Parky 
jsou také jako z jiného světa. V celém 
okolí klid, čisto a pořádek. Prostě 
Tanvald opravdu připomíná bránu do 
překrásných Jizerských hor. 
Za naší největší investicí stojí mé 
přesvědčení, že „školská zařízení jsou 
výkladní skříní města“. V souhrnu bez 
mála 60 mil. Kč šlo do školství.  A pokud 
se podíváme na kterékoliv školské 

budovy, od mateřské školy, základních 
škol, ZUŠ i volnočasových zařízení, 
můžeme konstatovat, že se jedná o 
moderně zrekonstruovaná a zateplená 
zařízení. Prostě podpora vzdělávání a 
volnočasových aktivit byla, je a bude i 
nadále naší prioritou.
Dále jsme chtěli po 50 letech existence 
revitalizovat obě sídliště. Tuto ambici 
se nám podařilo uskutečnit v poměrně 
krátké době. Teď se „pereme“ 
s poslední fází, prostorem okolo Domu 
služeb.
Velkých změn se dostalo pietním 
místům. Byla kompletně zrekonstruo-
vaná rozlučková místnost i hrobka na 
šumburském hřbitově včetně fasády, 
vybudovaná zpevněná přístupová 
cesta a opravena a natřena vstupní 
brána. Opravujeme hřbitovní zdi, 
opravíme kapli na Horním Tanvaldě. A 
v těchto opravách budeme pokračovat.
V neposlední řadě se významnou 
měrou zvýšila podpora našim seniorů. 
Především se vytvořily dva vzájemně 
se doplňující kluby seniorů. Jejich 
aktivita se kromě zájezdů a kultury 
rozrůstá i o cílené vzdělávání nebo o 
sportovní činnosti. 
Samostatnou kapitolou je oprava 
komunikací a chodníků včetně dalších 
spojovacích cest a výstavba parkovišť. 
To je každoroční činnost. Příkladem 
mohou být velice povedená parkoviště 
u čp. 552, Větrné ulici, Mánesově ulici, 
chodníky ve sportovní či Raisově ulici, 
spojovací cesty nad čp. 553 a 554, 
nová komunikace okolo kapličky...“
-Máte při vaší práci ještě čas na nějaké 
koníčky? 
„Musím si ten čas vyhradit. Sport a 
myslivost mi kompenzuje sedavé a 
psychicky náročné zaměstnání. Musím 
ale říci, že mým koníčkem je i staros-
tování. Pokud by tomu tak nebylo, tak 
bych dále nekandidoval.“
-Jaký je váš názor na současný způsob 
života?“ 
„Jsem optimista. Myslím si, že lidé 
začínají čím dál víc žít „normálně“, trávit 

volný čas pohybem, zajdou do kina, 
navštíví přátele. Objevují krásy české 
přírody a pohybu v ní. Neskutečný 
rozvoj cyklistiky a lyžování je toho 
důkazem. A nekonečná šňůra aut o 
víkendech to potvrzuje. Co mně vadí, 
jsou negativistické nálady v celé spo-
lečnosti. Neustále se musí někdo proti 
druhému radikálně vymezovat, chybí 
pozitivní uvažování. Tolik zloby, nená-
visti, pomluv tu snad nikdy nebylo.“
-Troufl jste si i na poměrně nepopulární 
zásah a tím je revitalizace městských 
parků. Jaký je výsledek?
„Já přeměnu parků neberu jako 
nepopulární, naopak. V naprosté 
většině je pozitivně komentovaná. A 
to nejen Tanvalďáky. A to jejich defini-
tivní podoba bude patrná až na jaře. 
Negativní reakce se nesly jen od něko-
lika jedinců a parky byly jen zástupným 
problémem.“ 
-Jak hodláte podpořit cestovní ruch ve 
městě? 
„Hlavní devízou je krásná příroda a 
Jizerské hory. Na tom musíme stavět. 
Jako poradní orgán si ZM ustanovilo 
Výbor pro rozvoj cestovního ruchu. 
Ten by měl dávat hlavní impulzy, které 

atraktivitu našeho města ještě zvýší.“
-Co uděláte pro to, aby mladí lidí neod-
cházeli z Tanvaldu?
„Myšlenka udržet zde mladé lidi se 
nese i celou naší dosavadní činností. 
Perfektně fungující školní a mimoškolní 
výchova, krásná příroda, upravené 
město a dostatek volnočasových akti-
vit vytváří základní předpoklad, aby 
se nestěhovali za zaměstnáním, ale 
aby za prací dojížděli. Tuto myšlenku 
chceme dále rozvíjet. Samozřejmě 
s podporou rozvoje podnikání.“
-Jaké jsou vaše další plány? 
„Musíme dokončit rozpracované 
projekty. Tím myslím odkanalizování 
Šumburku, dokončení revitalizace 
okolo Domu služeb, vybudování 
vyhlídky na Malém Špičáku, výměnu 
oken na radnici a budově gymnázia ... 
Zároveň intenzivně připravujeme kroky 
pro rozvoj Tanvaldu jako významného 
střediska cestovního ruchu. To by 
mělo být nosné téma dalších let. Plánů 
je mnoho, jen je potřeba všechny 
důkladně zvážit a učinit rozhodnutí, 
které uvést v realitu.“
-Děkuji vám za rozhovor.

-vlakod-

Ohlédnutí za uplynulým obdobím
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Poslední školní listopadový den se třída 
2. B vydala na pozvání do zdejšího 
gymnázia. Zde si pro nás pan RNDr. 
Jaroslav Týl (tatínek mého žáka Vašíka) 
připravil naučné dvě hodiny o ptácích a 
savcích. Pan Týl si pro děti přichystal 
spoustu preparovaných exemplářů a 
k tomu navazující pracovní list. Děti se 
dozvěděly mnoho zajímavých a pouč-
ných věcí, získaly skutečné měřítko 
velikosti zvířat a možnost pozorovat 
zvěř z bezprostřední blízkosti, což by 

se jim ve volné přírodě nepovedlo. Na 
závěr byla pro děti připravená soutěž 
ze získaných vědomostí a všechny děti 
byly odměněny krásnými dary týkající 
se přírody. Nachystat si pro děti ve 
svém volném čase tak krásný a naučný 
program zaslouží naše veliké podě-
kování. Děkujeme a budeme se třeba 
zase někdy těšit na další exkurzi.

Tř. uč. Ladislav Ouhrabka 
a jeho druháci

2. B ze ZŠ Sportovní v gymnáziu 
za zvířaty

Foto Ladislav Ouhrabka

 Právě prožíváme čas adventní, který 
pro každou základní uměleckou školu, 
a nejen ji, znamená velkou řadu akcí, 
které mají lidem zpříjemnit ten předvá-
noční čas. Pořádají se koncerty, různá 
představení, děti vystupují venku při 
rozsvěcování vánočních stromů.
Ne jinak je tomu i u nás. Dlouhou dobu 
zpátky se děti společně s vyučujícími 
připravují, mnohdy tomu věnují daleko 
více času než obvyklé výuce, aby pak 
vyšly na jeviště a ukázaly, co umí. V 
případě hraní a zpívání venku je to věc 
opravdu nelehká. Musíte se poprat se 
zimou, kdy jsou prsty zmrzlé a nepo-
slouchají, kdy nástroje nechtějí ladit 
jako obvykle a chce to hodně zkuše-
ností, aby si s tím hráč poradil. Ne vždy 
zvuková aparatura pomůže, někdy 
vám zvukař dokáže z obyčejného 
zpěvu “udělat neobyčejný”, nástroje 
dostanou “hezčí barvu”, někdy zase je 
tomu naopak - nechtějí hrát klávesy, 
někoho je slyšet víc, jiného míň…. Tak 
to prostě chodí a my muzikanti se s 
tím musíme umět poprat. Je to pro děti 
velká škola a zkušenost. Já obdivuji a 
děkuji každému žáčkovi, který s námi 
do toho šel. A i když občas mrzí, že se 
vše nepovedlo tak, jak by si představo-
val. Nevadí, příště to bude určitě lepší. 
A kdo jsou pro mne letos opravdoví hrdi-
nové? Ti, co vystupovali na Rozsvícení 
stromu v Lesoparku v Příchovicích, kde 
je opravdu krásné a malebné prostředí, 
osobitá atmosféra a velmi milí lidé. Ale 
co naplat, když na vás na nekrytém 
pódiu padá déšť a omrzlice. Děti z 
Hlásků, sólové zpěvačky a akordeo-
nista sice odcházeli obalení ledovou 
krustou, ale zvládli to skvěle, řekla 

bych, že mnohem lépe než dospělí. Za 
což jim patří velký obdiv a dík.
Ve chvíli, kdy píši tento článek, jsme 
na začátku našeho adventního 
“maratonu”. Máme před sebou ještě 
nejhlavnější koncerty. Ale již nyní bych 
chtěla poděkovat žáčkům a jejich 
vyučujícím za ochotu, práci a nadšení, 
se kterým se vrhají do společné práce. 
Samozřejmě i rodičům, bez jejichž 
podpory by to nešlo.
Do nového roku si dovolím vyslovit pár 
přání: “Aby nám atmosféra, která ve 
škole nyní panuje, přátelské prostředí, 
spolupráce a chuť do nové práce vydr-
žela co nejdéle. Aby k nám děti chodily 
rády, v klidu a bez stresu, aby je práce 
s námi, vyučujícími těšila. Aby se divá-
kům naše představení líbila, byla pro 
ně potěšením a pohlazením po duši, 
ale i pro uši.”
Tato přání se splní pouze v případě, kdy 
ti, co školu tvoří a jsou hlavními pilíři, 
navzájem spolupracují a pomáhají si. V 
tomto směru mám velké štěstí. I když 
nastávají situace, které nejsou snadné 
a těžko se s nimi bojuje, mám za sebou 
tým vyučujících, kteří drží při sobě a 
snaží se dělat svou práci co nejlépe. 
Tak je tomu i s Městem Tanvald, od kte-
rého se nám vždy dostalo pochopení a 
pomoci. A já pevně doufám a věřím, že 
tato harmonie a spolupráce bude trvat 
i nadále, což by měly pocítit především 
naše děti.
Nezbývá mi než popřát všem do 
Nového roku hlavně hodně zdraví, 
štěstí a rodinné pohody.
Za Základní uměleckou školu Tanvald 

Petra Jedličková Šimůnková

Kdo to klepe? Bílý pán.
Mikuláš dnes přišel k nám.

Anděl a čert přišli s ním, 
zjistit, jestli nezlobím.

 Přesně tak tomu bylo i na sportovce 
den před svátkem Mikuláše. Děti z prv-
ního stupně netrpělivě čekaly. Bušení 
řetězů na dveře, cinkání zvonců a 
rachot čertů mnohým nahnal veliký 
strach, některým vehnal dokonce 
slzičky do očí. Nejspíš se v tu chvíli 
v dětech probudilo svědomí a začaly 
přemítat, zdali po celý rok byly opravdu 
hodné, nebo sem tam nějakým tím 
hříchem rozzlobily rodiče či paní uči-

telku. Aby to na poslední chvíli zachrá-
nily a nedostaly se do spárů pekelníků, 
tak zazpívaly písničku, či přednesly 
nějakou pěknou mikulášskou básničku. 
A samozřejmě slibovaly, že už nikdy, 
ale opravdu nikdy nebudou zlobit. Tak 
věřme a doufejme, že se jim to podaří 
splnit. Velmi děkujeme Mikuláši a jeho 
andělským a čertovským pomocníkům. 
Deváťáci, díky.

Jana Tůmová, ZŠ Tanvald, Sportovní

Základní umělecká škola TanvaldUkážu ti svůj svět
 Předškoláci ze všech mateřských 
škol, kteří půjdou v září do školy, se 
zúčastnili projektu Sousední světy – 
Nachbarwelten. Vyškolený medinaut 
dětem i pedagogům zábavnou formou 
přiblížil nejrůznější zajímavosti o 
Německu a jeho jazyku. Nejrůznější 
aktivity s použitím německého jazyka 
byly realizovány činnostmi na interak-
tivní tabuli. Děti si zahrály i pohádku 
o zvířatech, která cestovala po zají-
mavostech Německa. Naučily se hru 

s německými slovíčky, z papíru vyrobily 
národní symboly a ve skupinách také 
tvořily mozaiky a obrázky zvířat ze 
statku. Celkem nás paní mediátorka 
s projektem navštívila osmkrát a čas 
strávený s ní si předškoláci velice 
užívali a naučili se spoustu nového o 
sousedním Německu.

Učitelky MŠ
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Krimi okénko 
Městská policie: 725 095 123, 483 394 575

Policie ČR: 158

Kasaři ještě nevymřeli
Policie hledá svědky, kteří mohli vidět 
cokoliv podezřelého v kině JAS v době 
od 16. 11. 19.15 hodin do 17. 11. 
15.15 hodin. V té době se totiž dosud 
neznámý pachatel vloupal do bufetu 
kina a ukradl zde příruční pokladnu 
s téměř 10 tisíci korun. Mohlo se 
jednat i o diváka, takže pokud jste si 
třeba všimli, že během představení 
váš soused zmizel, mohlo to být nejen 
kvalitou filmu, nýbrž i ze zcela proza-
ických důvodů. Dávali v té době právě 
americký drsný thriller „Dívka v pavoučí 
síti.“ Jestli se ovšem někomu udělalo 
špatně z drsného thrilleru, předem se 
omlouváme, leč i tak mohl být dotyčný 
nejen podezřelým, nýbrž i užitečným 
svědkem.

Uprchlý trestanec padl v Tanvaldu
Devětatřicetiletý recidivista z Tanvaldu 
si odpykával svůj trest za vloupačku 
v nápravném zařízení v Rýnovicích 
a moc se mu tam asi nelíbilo. Možná 
mu nevoněla prácička a tak uprchl 
z nestřeženého pracoviště, a kam 
jinam, nežli domů, kde to dobře zná 
a kde v minulosti páchal většinu své 
trestné činnosti. Jenže to dobře vědí i 
policajti a netrvalo víc než dva dny a 
milý uprchlík byl po spolupráci tanvald-
ského a smržovského oddělení PČR 
polapen v Tanvaldě poblíž zahrádek. 
Jestli si tam tipoval další vloupačku, 
to je teprve předmětem šetření, ale 
každopádně mu za útěk z vězení hrozí 
další 2 roky navíc. Inu, dobří holubi se 
vždycky vracejí.

Jez do polosyta, pij do polopita
Smůlu měl řidič, který při náhodné 
kontrole v Krkonošské ulici policistům 
nadýchal 0,41 promile. Bylo to hodinu 
před obědem a není to moc, nicméně 
je to přestupek, za který hrozí pokuta 
2,5 - 20 tisíc a řidičák v čistírně na 0,5 
- 1 rok. Trochu drahý zbytkový alkohol, 
o který se v tomto případě nejspíš 
jednalo. Řidiči, nepodceňujte to, každý 
nemá tak dobré spalování, aby druhý 
den po pařbě mohl sednout za volant. 
Smysly otupí, oči utonou, nehoda hrozí 
a v peněžence průvan. Smůla, leč 
zmýlená platí.

Portské mu zachutnalo
Před Silvestrem se chtěl nejspíš záso-
bit neznámý pachatel, který vnikl do 
nezajištěné chodby domu na Horním 
Tanvaldě a poté i do sklepa. Tam pak 
řádil jak černá ruka, neb ukradl potra-
viny a zejména alkohol v ceně přibližně 
7 tisíc korun. Celkem tři poškození 
splakali nad výdělkem, zejména proto, 
že se jim ztratilo 30 lahví vína, samé 
lepší značky. A tak místo okradených si 
na Silvestra bude debužírovat pacha-
tel, ledaže by byl dopaden ještě před-
tím, než otevře první láhev. Možná jste 

někdo viděl podezřelého s batohem na 
zádech, anebo s kárkou. Třicet flašek 
je třicet flašek, to se jeden pronese.

Kamery nesou ovoce
A lepší zprávy na závěr. Již celou řadu 
měsíců nebylo v Tanvaldě ukradeno 
žádné auto. Možná je to tím, že zloději 
dobře vědí, že město je pod dohledem 
kamer, jinak si to neumím představit. 
V Tanvaldě totiž neparkují jen samé 
staré šunky, ale najde se tu i spousta 
pěkného materiálu. Ovšem to nezna-
mená, že ode dneška můžete nechávat 
vozidlo nezajištěné. Pamatujte, zloděj a 
čert nikdy nespí. A to samozřejmě platí 
i o tom, co ve voze necháváte na odiv. 
Řeknete si, stará taška na sedadle, ve 
které nic není, jenže přijde chmaták, 
pomyslí si, že je v ní balík chechtáků 
a zbytečně vám rozbije okno. A škoda 
je na světě. 

A trocha bilancování na závěr
Abych nebyl za škarohlída, tak na závěr 
roku 2018 jen samá pozitiva. Obvodní 
oddělení Policie ČR v Tanvaldě si již 
třetím rokem drží objasněnost trest-
ných činů nad hranicí 50 procent. Letos 
to bylo dokonce 55 %. Pro srovnání, 
celostátní průměr činí 47 %, takže na 
tom zase nejsme až tak špatně, jak 
někteří říkají. Většina trestných činů 
je majetkového charakteru, vražda 
žádná, jen sem tam nějaká ta facka, to 
ani nepadá na váhu, dohromady není o 
čem psát. Jinde jsou na tom mnohem 
hůř. 
Tanvaldská policie také letos věnovala 
mnohem větší pozornost drogové 
scéně, ať už se jedná o přítomnost 
drog v krvi řidičů, což je ještě mnohem 
horší zvěrstvo než alkohol, nebo o 
prosté držení drogy. Za zmínku stojí, že 
v roce 2018 bylo v této oblasti odhaleno 
o 12 přestupků více nežli v roce 2017. 
A není to tím, že by lidé více fetovali, 
nýbrž právě zvýšeným dozorem. A to 
je dobře. Pochybuji, že někdo z nás, 
řidičů, stojí o to potkat se na silnici se 
zdrogovaným „kolegou“. To jde totiž 
mnohdy o zdraví, někdy i přímo o hubu.
Na závěr poděkuji naší policii za 
dobrou spolupráci během celého 
roku, tlumočím její přání všem obča-
nům, aby v příštím roce její služby 
pokud možno vůbec nepotřebovali a 
hlavně prevence, prevence, prevence. 
Zejména kolem svátků dávejte pozor 
na svoje peněženky. Hlavně ženy a 
dívky leckdy nechávají své kabelky 
jen tak ležet v nákupním vozíku a to je 
pro drzé zlodějíčky přímo pastva pro 
oči i nenechavé pařáty. Nedávejte jim 
příležitost. A ze svého auta nedělejte 
výkladní skříň a z facebooku pozvánku 
pro nezvané hosty.
A to je tak asi do nového roku všechno.

-vho-

Začněte nový rok
dobrým skutkem…

 Tříkrálová sbírka 2019 proběhne ve 
dnech 1. – 14. 1. 2019. Skupinu tvoří 
obvykle vedoucí a tři koledníci v dět-
ském věku převlečení za bájné krále, 
kteří se podle tradice přišli do Betléma 
poklonit novorozenému Ježíškovi. 
Koledníky lze rozpoznat podle průkazky 
vystavené Charitou ČR. Kasička, do 
které koledníci vybírají, musí být úředně 
zapečetěna místně příslušným OÚ.

 Výtěžek loňské TS byl určen na pod-
poru sociálně slabých rodin s dětmi, na 
školní pomůcky pro vybrané děti v regi-
onu a na podporu sociálně slabých 
seniorů. Sbírka má předem jasně daná 
pravidla pro rozdělení výtěžku. Více se 
dozvíte na www.trikralovasbirka.cz

Markéta Hlubučková

Podpora hasičů letos opět 
s dotací Libereckého kraje

 V roce 2018 investovalo město 
Tanvald na provoz jednotek sborů dob-
rovolných hasičů Tanvald – Šumburk 
a Horní Tanvald více než 1 milion Kč. 
Větší část výdajů jde na běžný provoz 
budov a údržbu techniky, zhruba čtvr-
tina pak na obnovu výzbroje a výstroje 
mužstva a také na podporu vozového 
parku. V minulých letech jsme získali 
s dotační podporou výkonný a v terénu 
již mnohokrát osvědčený cisternový 
vůz Mercedes Unimog a také osobní 
vůz Opel Movano na převoz jednotky 

k zásahu. Letos, stejně jako každým 
rokem, pokračovala modernizace 
vybavení, opět s využitím podpory 
z dotačního programu Libereckého 
kraje. Získali jsme celkem 109 tisíc Kč, 
které směřovaly na obnovu výzbroje a 
výstroje a vybavení zásahového vozi-
dla. Naši hasiči nám tedy v konkurenci 
druhých ostudu rozhodně neudělají, 
ať už se týče výkonů či technického 
vybavení.          

-vho-

Od 1. ledna 2019 dochází ke sloučení ordinací praktických lékařů MUDr. 
Drobníka a MUDr.Stuchlíka následovně:

Společná ordinace obou lékařů bude v přízemí budovy v původní ordinaci 
MUDr. Stuchlíka a ordinační hodiny jsou rozděleny takto:

Pondělí:  13.00 až 17.00 MUDr. Tomáš Drobník
Úterý až pátek: 8.00 až 13.00 MUDr. Kateřina Pokorová

Odběry krve:  
Úterý a pátek: 7.30 až 8.30

 
V  I. poschodí, původní ordinaci MUDr. Drobníka, bude otevřena ordinace 

rehabilitace – Konstantina Kolmanová Josi. Zde bude ordinace probíhat na 
základě předchozí objednávky, je možnost objednat se telefonicky. 

Tyto změny probíhají s ohledem na rozšíření a zlepšení služeb v oblasti prak-
tických lékařů. 

Další informace budou k dispozici na nástěnce v čekárně ordinace.
Těšíme se na naše pacienty a věříme, že toto rozšíření služeb přivítají.

Změny v ordinačních hodinách

Tříkrálová sbírka
 Nový rok jsme vloni zahájili na 
Tanvaldsku Tříkrálovou sbírkou. Nejinak 
to bude i letos. TS je největší charitní 
dílo v České republice, kde nejde jen o 
peníze, ale i o radost jakou nesou krá-
lové do rodin. Koledníci putují v zimě, 
často za dosti nepříznivých podmínek 
k vašim domovům, aby přinesli požeh-
nání na celý další rok.

 Tímto chci poděkovat všem, kteří 
se na Tříkrálové sbírce podílí, neboť 
je to velmi nelehká služba. A vás, milí 
spoluobčané, chci povzbudit, otevřete 
dobrovolníkům TS nejen dveře, ale i svá 
srdce a přispějte do pokladniček TS.
 Přeji vám požehnaný rok 2019, 
hodně zdraví a lásky.

P. Jozef Kadlic
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GYMNÁZIUM TANVALD

 Obvykle jezdíme do jabloneckého 
divadla na nejznámější díla klasické 
literatury jako Kytice, Stařec a moře, 
Zkrocení zlé ženy či RUR.  Tentokrát 
to však bylo představení z jiného 
soudku. Když jsme se dozvěděli téma 
a název představení, většina z nás se 
toho velmi obávala. Divadlo s názvem 
„PREZIDENTI“ nás ale mile překvapilo. 
Většinově jsme se shodli, že to bylo 
jedno z nejlepších představení, na 
které nás škola vzala a během kterého 
jsme neměli potřebu usínat.
Slyšeli jsme i spoustu vtipů a narážek, 
které by při reálné politické debatě byly 
nemístné, ale v tomto představení se 
celkem hodily. Např.: „Hus byl zapálený 
pro věc, popravy začneme rovnou od 
Píky,..“. Vtipy a narážky nebyly to jediné 
úsměvné, ale také jednání a ztvárnění 
postav herci, např.: Klement Gottwald a 
jeho „klííííd, Marto“.
Toto přestavení bylo také jiné tím, že na 
začátku byla debata mezi „prezidenty“ 
z části improvizovaná, z části inspiro-
vaná dnešní dobou (kamera, písně, 
tanec) a moderátorkami, které zapojily i 
nás, diváky prostřednictvím facebooku.
Líbilo se nám také, že z této debaty 
s vtipy přešli do vážnějšího, ale přesto 
odlehčeného zachycení tehdejší doby, 
a tím nám nastínili tuto nedávnou 
historii i z jiného úhlu, než se běžně 
učíme ve škole. Zapojili nás do před-
stavení také volbami, které proběhly o 

přestávce.  
Sedíme v hledišti a chystáme se 
zhlédnout divadelní hru ‚Prezidenti 
v Polárce‘. Rozeznívá se třetí zvonění 
a divadelní hra začíná. 
První část představení má formu tele-
vizní prezidentské debaty mezi čtyřmi 
kandidáty. Debatu uvádí příjemně 
vyhlížející moderátorka spolu s její 
ráznější kolegyní, která se spíše než 
debatě věnuje publiku v hledišti. Zbytek 
první části se odehrává v televizním 
studiu jako jakákoliv běžně vypadající 
prezidentská debata. Výjimkami jsou 
kupříkladu vtipné vsuvky moderátorky, 
kandidátů, ale i diváků, kteří mohou 
prostřednictvím facebookové stránky 
pokládat dotazy kandidátům přímo 
během vystupování. Celkově je první 
část velice zajímavě zpracována a 
skvěle na ni navazuje historicky pojatá 
druhá část. 
Ve druhé části, která následovala 
po přestávce, kdy proběhla samotná 
volba, jsme se dozvěděli vítěze voleb. 
Také nám bylo odhaleno malé tajem-
ství, že kandidáti, kteří se do té doby 
ukrývali pod pouhými čísly, mají svá 
jména – T.G. Masaryk, E. Beneš, K. 
Gottwald a G. Husák. Jména, která 
v historii našich novodobých dějin mají 
velkou hodnotu a která se titulem prezi-
denta mohla pyšnit.

Septima

 Ve středu 14. listopadu byla okolo 
poledního na Gymnáziu v Tanvaldě 
spousta shonu. Ozýval se křik a všude 
bylo možno spatřit spoustu pobíha-
jících studentů s obvazy a dalším 
zdravotnickým materiálem v ruce, jak 
se snaží zachránit zraněné či jinak 
indisponované osoby na chodbách 
školy. To vše se může zdát jako scénář 
nějaké hrozné tragédie, nic takového 
se naštěstí nestalo, ve druhém patře 
budovy školy se totiž konal nácvik první 
pomoci.
 Studenti gymnázia si měli možnost 
na tomto nácviku, který měla pod 
svými křídly Vodní záchranná služba 
ČČK Jablonec nad Nisou (dále jen 
VZS), procvičit metody první pomoci 
v různých stresových situacích, se 
kterými se mohou běžně setkat. Škála 
situací byla opravdu široká - od pádu 
ze schodů až po epileptický záchvat. 
Veškeré simulované situace byly 
velmi věrohodné, bylo dobře vidět, že 
záchranáři nejen vědí, co taková situ-
ace obnáší, ale že se s ní i v minulosti 
jistě setkali.
 Situace, se kterými se studenti 
setkávali, vyžadovaly skutečně pevné 
nervy. Nejen že figuranti i jejich maskéři 
podali při simulaci situací excelentní 
výkon, ale zároveň i snaha školitelů 
klást důraz na spolupráci ve skupině, 
která bývá často při záchraně života klí-
čovým faktorem, dávala psychice stu-
dentů při zásahu pořádně zabrat. Toto 
bylo vidět nejlépe na stanovišti, kdy se 
skupinky musely potýkat se záchranou 
zraněného po zásahu proudem. Při 

této situaci bylo totiž nutné okamžitě 
volat záchrannou službu a zároveň 
začít s resuscitací, již to vyžadovalo 
komunikaci ve skupině a zachování 
chladné hlavy i přes adrenalin v krvi. 
Další problémem, na který studenti při 
této simulaci narazili, bylo, že resusci-
tace musela probíhat po určitou dobu, 
což je donutilo rozložit ji mezi celý tým, 
a tudíž se dohodnout a rozdělit si práci. 
Gymnazisté však zachovali chladnou 
hlavu a většině z nich se podařilo 
danou situaci zvládnout.
 Celý nácvik byl ještě navíc doplněn 
kurzem resuscitace a osobním zhodno-
cením od členů VZS. Podle jejich slov 
si gymnazisté vedli velice dobře, proje-
vili jak chladnou hlavu a zdravý úsudek, 
tak i znalost technik první pomoci. To je 
myslím dobrá vizitka pro naše školství, 
protože evidentně nepřipravuje své 
studenty pouze na to, jak život žít, ale i 
jak život zachránit. 
 Nejlepším výstupem celé akce však 
nejspíš bylo to, že po škole se po 
zbytek dne nemluvilo o ničem jiném, 
než jak nejlépe koho zachránit a co a 
jak dělat při první pomoci, Probíralo 
se zároveň také to, že se pro většinu 
účastníků naskytla příležitost si tako-
vou věc vyzkoušet poprvé v životě, a 
to ještě za dohledu profesionálů z VZS 
a bez ohrožení života: Lze si jen přát, 
že jim to dodalo potřebnou jistotu, a 
až jednou budou nuceni zasáhnout 
u podobné situace, vzpomenou si na 
tento nácvik a podaří se jim uchránit 
lidský život.

Václav Kuncl, septima

Výuka první pomoci

Zábavná fyzika
 V pondělí 12. listopadu strávilo 
13 páťáků část svého odpoledne na 
Gymnáziu v Tanvaldě. Proč tito žáci ze 
šumburské, kořenovské a albrechtické 
školy ve svém volném čase zavítali 
na gympl? V rámci programu JEDEN 
DEN S FYZIKOU si přišli hrát, zkou-
šet, „pokusovat“ a tvořit. Při letošním 
fyzikálním odpoledni si chlapci i dívky 
kromě objevování a pochopení fyzi-
kálních jevů vyzkoušeli i něco nového, 
práci se stavebnicí Fischer. S výrobou 
modelů z této stavebnice jim pomáhali 
jejich jen o málo starší kamarádi ze 
současné primy. A věřte, nevěřte, 
nakonec byla děvčata v roli stavitelek 
o něco málo šikovnější než kluci. Ti byli 

zase velmi bystří a pohotoví, když se 
snažili najít vysvětlení pro různé fyzi-
kální jevy, které si měli možnost sami 
vyzkoušet. Celé fyzikální odpoledne 
se opravdu vydařilo. A já věřím, že se 
u nás tyto děti objeví zase příště. Na 
středu 12. prosince je naplánované 
zábavné odpoledne s chemií, 10. 
ledna organizujeme přijímací zkoušky 
nanečisto z matematiky a 6. února 
z českého jazyka. Pokud jste se nestihli 
přijít podívat do naší školy na Den ote-
vřených dveří, máte možnost i kdykoliv 
jindy, stačí dopředu zavolat a domluvit 
si termín.
Za fyzikáře z gymplu

Iva Herrmannová

Foto Matyáš Benešovský

Kandidáti na prezidenta 

Nadílka v Lučanech
 V sobotu 8. prosince navštívily děti 
z Gymnázia Tanvald útulek pro opuš-
těná zvířata v Lučanech. Opět jsme 
shromáždili velké množství dárků a 
dobrot. Předali jsme je na Mikulášské 
besídce, kde dostaly nadílku i naše děti. 
Nějaké dárky jsme poslali i do Krásného 
Lesa.

Klidné a radostné Vánoce přejeme 
nejen zvířátkům, ale i všem těm, kteří 
na ně nezapomínají.

DH
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 28. 11.2 018

*RM vydává záměr na směnu pozemků ve vlast-
nictví města Tanvald za pozemky ve vlastnictví 
České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha  - Nusle:
1/ město Tanvald bude převádět České re-
publice – Ředitelství silnic a dálnic ČR, po-
zemky o celkové výměře 695 m2 v katastrál-
ním území Šumburk nad Desnou za cenu 
obvyklou stanovenou podle znaleckého posud-
ku č. 10b/4059/2018 ze dne 4. 11.2018 ve výši 
175.276,00 Kč;
2/ Česká republika – Ředitelství silnic a dál-
nic ČR bude převádět městu Tanvald po-
zemky o celkové výměře 634 m2 v katastrál-
ním území Šumburk nad Desnou za cenu 
obvyklou stanovenou podle znaleckého posud-
ku č. 10b/4059/2018 ze dne 4. 11.2018 ve výši 
154.714,00 Kč.
*RM rozhodla:
1/ pronajmout část pozemkové parcely č. 67/2  
(ostatní plocha) o výměře 38 m2 v katastrálním 
území Šumburk nad Desnou panu D. za účelem 
zřízení zahrádky na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 6,00 Kč/
m2/rok;
2/ schválit nájemní smlouvu mezi městem Tan-
vald a panem D. o pronájmu části pozemkové 
parcely č. 67/2 v katastrálním území Šumburk 
nad Desnou podle předloženého návrhu.
*RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy o 
pronájmu  nebytových prostor umístěných v ob-
jektu č.p. 350, ul. Krkonošská, Tanvald uzavře-
né mezi MUDr. Karlem Stuchlíkem a městem 
Tanvald ke dni 31.12.2018.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
88/2018:
PŘIJATÉ TRANSFERY 

na projekty Masarykovy ZŠ a OA Tanvald, 
Školní 416 z OP VVV           1.111.445 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
projekty Masarykovy ZŠ a OA Tanvald, Školní 
416 z OP VVV           1.111.445 Kč
*RM souhlasí s pronájmem bytové jednotky 
garsoniéry s příslušenstvím č.  30/308, Vítězná 
593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou.  
*RM souhlasí s pronájmem bytové jednotky 
garsoniéry s příslušenstvím č.  15/204, Vítězná 
593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou. 
*RM:
    1) schvaluje poskytnutí  MO Českého rybář-
ského svazu Tanvald, z.s. peněžitého daru z 
rozpočtu města Tanvald ve výši 7.000 Kč;
    2) rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
89/2018, kterým uvolnila částku ve výši 7.000 
Kč z rozpočtové rezervy;
   3) schvaluje Darovací smlouvu č. 34/2018 

mezi městem Tanvald a MO Českého rybář-
ského svazu Tanvald, z.s.  dle předloženého 
návrhu.
*RM schvaluje návrh Smlouvy o dodávce a 
ochraně údajů katastru nemovitostí mezi měs-
tem Tanvald a GEPRO spol. s r.o., se sídlem 
Štefánikova 52, Praha 5 dle předloženého ná-
vrhu.
*RM rozhodla schválit v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v platném znění, příspěvkové or-
ganizaci Základní umělecká škola Tanvald po-
užití prostředků investičního fondu organizace 
v roce 2018 takto:
    • ve výši 31.404 Kč na dofinancování pořízení 
TZ budovy č. p. 351 – zabezpečovacího systé-
mu pomocí videotelefonů Easydoor.
*RM schvaluje Směrnici k provádění inventari-
zace majetku a závazků města Tanvald a Plán 
inventur na rok 2018 k provedení řádné inven-
tarizace majetku a závazků města za rok 2018 
dle předložené přílohy. 
*RM souhlasí s pokácením náletových dřevin 
nacházejících se u řadových garáží v ul. Pod 
Špičákem, Tanvald, na pozemkové parcele č. 
325/1 v katastrálním území Tanvald, dle před-
loženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, 
že dřevo bude použito pro potřeby města nebo 
prodáno dle platného ceníku.
*RMsouhlasí s pokácením 2 ks smrků nachá-
zejících se na hřbitově na Horním Tanvaldě, 
na pozemkových parcelách č. 629 a 1856/4 
v katastrálním území Tanvald, dle předložené-
ho návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo 
bude použito pro potřeby města nebo prodáno 
dle platného ceníku.
*RM schvaluje pracovní plán rady města na I. 
pololetí 2019 dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje služební cestu starostovi dne 
08.12.2018 do partnerského města Wittiche-
nau za účelem setkání představitelů partner-
ských měst Tanvald, Wittichenau a Lubomierz  
a zhodnocení spolupráce těchto partnerských 
měst v roce 2018. 
*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dne 19.12.2018 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 majetko-
vou účastí města
5. Majetkoprávní záležitosti 
6. Náměty, připomínky, diskuze
7. Závěr

Tradiční DOD 4. 12. poprvé (pro primu)

Foto Vlaďka Koďousková

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Co nového v Jizerských horách
 Kdo navštívil zajímavé povídání Pepy 
Joe Kuny, tak určitě nelitoval. Pepa svým 
poutavým vyprávěním zaujal všechny 
přítomné, a že jich nebylo málo. Dá se 
říci, že společenská místnost v hasičské 
zbrojnici dobrovolných hasičů Tanvald 

Šumburk praskala ve švech. Dojemné 
příběhy jednotlivých pomníčků i dalších 
míst Jizerských hor doplňovaly skvělé 
záběry. Za skvělou přednášku patří 
Pepovi velký dík.

-red-

 Den otevřených dveří je akce, kterou 
pořádají školy pro zájemce nebo rodiče. 
Žáci s učiteli pro ně vytvoří různé 
aktivity, přednášky nebo vystoupení. 
Kdokoliv z lidí se může přijít podívat, 
jak škola funguje. Je to podle nás něco 
jako exkurze do školy. 
Hned u vchodu je rozpis, kde co je, a 
pan ředitel hlásí rozhlasem, kdy a kde 
jsou nejzajímavější věci.
Škola je velmi přívětivá a hezky vyzdo-
bená. Ve třídách jsou i soutěže, pokusy 
učitelů i možnost vyrobit si vánoční 
přání. Všude jsou vánoční motivy a 
panuje dobrá nálada.

A naše třída – prima to měla taky prima. 
U nás ve třídě byla zábava s naší třídní 
učitelkou. Lepili jsme sněhuláky z vaty 
na kartony a lepili vánoční stromečky 
z krásného modrého baličáku se zla-
tými hvězdičkami. A někteří spolužáci 
ve výtvarce lisovali vánoční přáníčka, 
a kdo přišel, vybral si podle vzorníku i 
barvy.
Bylo super, že ve třídě byl čaj a záku-
sek. A po budově? Všude se nám to 
líbilo, bavily nás soutěže a taky taneční 
představení sexty na stolech s umrlá-
kama. Bylo to super, doufáme, že se to 
bude opakovat. 

Vážení zákazníci,
  Infocentrum Tanvald má pro vás i v roce 2019 připravenou rozsáhlou na-
bídku zboží. Milovníci knih si určitě vyberou ze zajímavých titulů, jako jsou 
Cesty od Kláry Hoffmanové nebo od stejné autorky Kozí doktorka, Vrdlouháni 
či pro děti Krakonošoviny, Putování s vílou Izerínou nebo Devatero řemesel 
v říši víly Izeríny. Od Miloslava Lubase nábízíme knihu Pepouchova řecká 
dovolená. Literaturou potěšíme i turisty knihami Příběhy rozhleden z Českého 
ráje i Jizerských hor, Putování za Štěpánkou, Tanvaldsko mezi zemí a nebem, 
Poezie jizerské žuly a druhou a třetí knihu Jizerské hory včera a dnes. Na své 
si přijdou i milovníci železnice, pro které jsou připraveny knihy Železná dráha 
v údolí řeky Kamenice nebo 30 let motorových lokomotiv řady 743.
Samozřejmě, že nabízíme i řadu upomínkových předmětů. Pohlednice, turi-
stické známky, vizitky, magnetky, píšťalky, zvonečky, odznáčky a to vše s lo-
gem Tanvaldu, nebo Jizerských hor.
A kdo si rád poslechne příjemnou muziku, tak si může zakoupit DVD Perly 
Jizerských hor od Svijanky Ládi Petříčka, kterou znáte ze známého pořadu 
Šlágr.
Vedle Tanvaldského zpravodaje prodáváme i zpravodaje sousedních obcí 
Smržovky a Desné.
V nabídce máme i tištěné jízdní řády a velice se osvědčil panel s odjezdy au-
tobusů a vlaků, který je umístěn ve výloze, takže si můžete vyhledat kdykoliv 
spoj, i když je infocentrum zavřené. Kromě tohoto zboží vám rádi poskytne-
me veškeré informace týkající se našeho regionu. Samozřejmě, že nevíme 
všechno, ale co nevíme, tak to se pokusíme zjistit.
Snažíme se vám vyjít i vstříc změnou provozní doby, protože se množily při-
pomínky, že služeb infocentra potřebujete využívat už v ranních hodinách, 
kvůli informacím o spojích a kopírovací službě, kterou hojně využíváte. In-
focentrum bude tedy otevřené již od 8 hodin. Tím se posunula i půlhodinová 
polední pauza, která nyní bude od 12 hodin do 12:30. Zavírat budeme v 16 
hodin. Věříme, že tato změna bude přínosem jak pro obyvatele Tanvaldu, tak 
pro turisty, kteří jsou většinou ranní ptáčata. 
Těší se na vás pracovnice infocentra Livia Steinerová a Vlaďka Koďousková



Tanvaldský zpravodaj    7

Tanvaldský zpravodaj / leden 2019 Zajímavosti, společenská rubrika

V lednu 2019
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!)

Františka Zemánková
Lumír Šimek

Jaroslav Michalička
Zdeněk Smutný
Libuše Ježková

Jarmila Soukeníková
Maruše Trýznová
Horst Nimmrichter

Otto Lipský
Jan Doležal

Jarmila Hazuchová 
Adela Rozinková

Veronika Bajcarová
Emilia Valihorová

Marie Petrová
Bohuslava Hladíková
Irena Krumphanzlová

Helena Blažková
Jana Vaníčková

Alenka Horváthová
Jana Tichá

Karel Soukup
Václav Vrchovský

Jiří Baloga
Jiří Jákl

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D. 

Vás zve
na rozšířenou besedu na téma:

1. Sociální služby - Domov 
Důchodců

    • jaký je postup při podání 
žádosti do zařízení? 

    • koho mám oslovit?
    • můžu si dojednat schůzku? 

S kým a kde? 
To vše se dozvíte od zástupců 

Domova Důchodců Velké Hamry
2.  A co na to naše zdraví ...?
Již podruhé si můžete pohovořit 

s lékařem o všem, co Vás zajímá, 
či trápí. A na co není v ordinaci čas.

Na Vaše dotazy Vám bude 
odpovídat MUDr. Josef PÓLA
Místo konání: Dům pro seniory 

Šumburk nad Desnou 593, Tanvald, 
- společenská místnost

Datum konání: úterý 15. 1. 2019 
v 15:00 hod.

Následně dne 22. 1. 2019 je 
Den otevřených dveří v Domově 
důchodců Velké Hamry. kde se 
můžete setkat se svými přáteli a 
prohlédnout si prostory a zařízení 
domova.

Na setkání se těší Senior Klub 
Šumburk n. D.

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Vás zve na besedu
s MUDr. Vojtěchem Vajdíkem

Místo konání: 
MDC Maják, U Školky 579, 

Tanvald Výšina
Datum konání: 

čtvrtek 3. 1. od 15:00 hod.

Kronikářka města Tanvaldu
Anna Lišková získala ocenění

 Krajská rada seniorů odměnila 
ve středu 21. listopadu v budově 
Krajského úřadu Libereckého kraje na 
své konferenci čtveřici žen z Liberecka, 
které zdarma organizují zajímavé 
akce pro starší generaci. Seniorkám 
poděkoval za jejich činnost náměstek 
hejtmana pro sociální oblast Pavel 
Svoboda. 
Diplom s poděkováním a tašku 
s drobnými dárky si převzala Marie 
Hamralová z Liberce, která pomáhá 
mnoho let jako dobrovolnice v Hospici 
Svaté Zdislavy. Oceněna byla také 
Marie Urbánková, předsedkyně Klubu 
seniorů Odborového svazu železni-
čářů. Organizuje návštěvy jubilantů, 
sportovní akce i pobyty v lázních. 
Další vyznamenanou se stala Ludmila 
Zelinková, předsedkyně libereckého 
Klubu levicových žen, za který připra-
vuje řadu akcí – od prvomájových vese-
lic až po vánoční setkání. Průměrně 
dvě akce za měsíc organizuje pro 
seniory další oceněná žena, kronikářka 
města Tanvaldu Anna Lišková. Zapojila 
se například také do přípravy letošního 
prvního ročníku Krajských sportovních 
her seniorů.
„Nejaktivnější seniory oceňujeme 

každý rok. Letos jsme k tomu vyu-
žili oslavy Mezinárodního dne seniorů, 
které Liberecký kraj pořádal v pěti 
městech. V každém jsme upozornili na 
ty seniory z místních organizací, kteří 
svou energií, zápalem a svými nápady 
a činorodostí mohou být pro ostatní pří-
kladem. Navíc akce nedělají pro sebe, 
ale pro ostatní. Je hezké, že se prodlu-
žuje doba dožití. Podstatnější ale je co 
nejdéle žít aktivně a zajímat se o život 
kolem, a tím odsouvat dobu, kdy se 
senior bez pomoci druhých neobejde,“ 
zdůraznila předsedkyně Krajské rady 
seniorů v Libereckém kraji Miroslava 
Palečková.
O tom, že aktivně zaplněný volný čas 
pomáhá u seniorů oddalovat příznaky 
stárnutí, pohovořil také náměstek 
hejtmana Libereckého kraje Pavel 
Svoboda. „Stáří je přirozenou etapou 
života. Je jeho součástí. Vážím si 
našich seniorů, kteří se snaží zaplnit 
volný čas svých vrstevníků výlety v 
přírodě, kulturou a mnoha dalšími zají-
mavými akcemi. Kdo je v jednom kole, 
nemá čas stárnout, nemá čas zabývat 
se svými neduhy,“ poznamenal.

-red-

Zástupci vedení města  8. 12. 2018 navštívili tradiční vánoční trh v partnerském městě Wittichenau, jehož atmosféru svým 
vystoupením zpříjemnil i  Big band ZUŠ Tanvald pod vedením Karla Maryšky.

Vánoční trhy ve Wittichenau

Poděkování
 Rád bych poděkoval posádkám 
vozů zdravotnické záchranné služby 
z Velkých Hamrů za profesionální 
zásah i lidský přístup ve večerních 
hodinách, dne 22. 11. 2018.

Josef Elicer
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Kultura, informace

Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald
Lednové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz
Facebook: Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald

Čtvrtek 3.1. Senior klub II Výšina navštíví MUDr. Vojtěch Vajdík
Sobota 19.1. Karneval pro nejmenší, od 15.30 hod
Pondělí:  
9:00 – 12:00 volná herna
19:00 – 20:00 Kurz sebeobrany pro ženy a dívky
Úterý:
9:00 – 12:00 program pro rodiče s dětmi zaměřený na rozvoj řeči (písničky, 
říkadla, rytmizace), podpora sociálních vztahů, sdílení problémů, výměna zku-
šeností 
12:00 – 18:00 předškolní příprava, trénink dle D. B. ELKONINA a logopedická 
cvičení s Mgr. Hýskovou, tel.: 607 776 314
Středa: 
9:00 – 12:00 Hravá a tvořivá dopoledne pro předškoláky (bez rodičů) - informa-
ce na čísle: 607 916 131
14:00 – 19:00 předškolní příprava - program Maxík - speciální program  pro  
předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou, Mgr. Lenka Kořínková 
mobil: 602 411 462 
17:00 – 18:30 jóga s Majdou v prostorách MDC Maják, nutné objednat se na 
tel. 603 304 550
19:00 – 20:00 zdravotní cvičení pro ženy s Rozárkou v prostorách MDC Maják
19:00 – 20:00 zdravotní cvičení Tchaj-ťi čchüan rodinného stylu Čchen pro mír-
ně pokročilé v tělocvičně ŠD v budově Scolarestu s Renatou Nepimachovou, 
tel. 723 464 655
Čtvrtek
9:00 – 12:00 program pro rodiče s dětmi zaměřený na ekologickou výchovu, 
dílna, zdravotní cvičení 
15:00 – 18:00 tematické jednorázové nepravidelné akce  
12:00 – 18:00 předškolní příprava, trénink dle D. B. ELKONINA, logopedická 
cvičení s Mgr. Hýskovou, tel.: 607 776 314
Každý první čtvrtek v měsíci, 15:00 – 16-00 Senior klub s programem
Pátek
9:00 – 12:00 Baby Club - setkávání maminek a jejich miminek, prostor pro vzá-
jemné naslouchání, sdílení, výměnu zkušeností. Děti mají možnost vyzkoušet 
si dorozumívání s ostatními dětmi při různých hrách a mají také příležitosti je 
pozorovat a inspirovat se. Jedná se o přirozené setkávání a seznamování se s 
jinými než rodinnými podmínkami.
Činnost MDC Maják je rozšířena na PÉČI O PĚSTOUNSKÉ RODINY, 
klíčový pracovník: Mgr. Libuše Rydvalová, tel. 774 825 085
pondělí, čtvrtek 8:30 – 11:00 hod.

Od ledna 2019 nabízíme možnost doučování dětí, především 1. a 2. stupně 
ZŠ. Bližší informace u Věry Černé, tel. 734 754 654
Dále nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel.: 774 825 085

MAJÁK PRO MARUŠKU
Mateřské a dětské centrum Maják, z. s., U Školky 579, 46841 Tanvald, 
IČO 26533570, vyhlásilo veřejnou sbírku „Maják pro Marušku“. Finančním da-
rem na transparentní účet 286015899/0300 mohou přispět od 18. 11. 2018 
občané, podniky a další dárci. Přispět lze též do tří pokladniček, které jsou 
umístěny ve městě:
• v MDC Maják, U Školky 579 •
• Maškovo pekařství, Krkonošská 134 (ve městě) •
• Květiny Špicar, Krkonošská 239 •

Za jakýkoliv příspěvek srdečně děkujeme. Pro potvrzení o daru při větším 
obnosu nás kontaktujte na mdc.majak@gmail.com

Městská kulturní kancelář Tanvald
PO 21. 1. 19 hod.  Kino Jas Járy Cimrmana
Cestopisná přednáška Radky Tkáčikové: Východní Indonésie
Východní Indonésie – Z Bali na Lombok a výstup na Rinjani 3.726m, stále 
aktivní sopku a sopečné jezero. 4 denní plavba na východ okolo ostrova Sum-
bawa, podmořský ráj a  výprava do pravěku. Komodští draci, nejstarší a nejne-
bezpečnější predátoři na světě v akci. Zcela ojedinělý a nečekaný skupinový 
útok komodských zabijáků na bůvola. Ostrovy Komody a Rinca, jak je zažije 
málokdo, v obklíčení třímetrových zabijáků. Pohádkový ostrov Flores, utajená 
perla Indonésie. Sopky, ostrovy a hlavně tradiční vesnice a rituály. Měsíc na 
lodi, pěšky či na motorce. Vstupné: 50 Kč, pro majitele Senior pasu 30 Kč.

SO 26. 1. 20 hod. Sportovní hala Výšina Tanvald
Ples města Tanvaldu 
K poslechu a tanci bude hrát Taneční orchestr Vladimíra Janského (www.ple-
sovka.cz). Občerstvení, předtančení, tombola. Cena slosovatelné vstupenky 
200 Kč. Předprodej vstupenek v městském infocentru od 7. 1. 2019.

NE 27. 1. 14 hod. Sportovní hala Výšina Tanvald
Dětský karneval 
Soutěže masek o ceny, občerstvení, hudba. Masky vstup zdarma, ostatní 30 Kč.

 Touha po penězích, intriky a pod-
vody, to vše vytváří zápletku detektivky 
Roberta Thomase Past na osamělého 
muže. V horské chatě poblíž Chamonix 
žije Daniel Corban, který ohlásí zmizení 
manželky, s níž žije jen krátce. Rozbíhá 
se vyšetřování a policejní komisař má 
pochybnosti o skutečném stavu věcí, 
není však schopen je běžným způso-
bem prokázat. S přispěním několika 
dalších osob vznikne absurdní situace, 
v níž je Corban vystaven velkému psy-

chickému tlaku.
Doufejme, že o něco menšímu tlaku 
byli vystaveni studenti gymnázia, kteří 
na začátku prosince přišli do divadla. 
Tuto napínavou hru jim sehrál místní 
soubor E. F. Burian Tanvald a dle ticha 
v hledišti lze soudit, že atmosféru hry 
vystihl velmi dobře. Zdá se, že úspěch 
na jevišti nemusí přinášet jen komedie, 
ale i vážnější zápletky.

-red-

Všichni lžou! Nebo ne?

OD NOVÉHO ROKU
PRO VÁS VE VYSÍLÁNÍ:

  NOVÝ PROGRAM

  NOVÉ POŘADY

  ATRAKTIVNÍ HOSTÉ

  ZAJÍMAVÉ VÝHRY

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz

inzerce-NOVÝROK-Liberec.indd   1 4.12.2018   11:18:26

Středisko volného času Tanvald v novém roce
3. a 4. 1. 2019 vyhlašujeme ředitelské volno a kroužky zahájí činnost 8. 1. 2019
21. 1. 2019 proběhne ve volnočasovém klubu tradiční sraz táborníků, kde se 
sejdou účastníci tábora Moravský kras a společně si zavzpomínají na příhody z 
tábora, rozdají CD s fotkami a budou plánovat tábor následující.
27. 1. 2019 budeme spolupořádat Karneval pro děti, který se bude konat ve 
sportovní hale na Výšině. 
V únoru proběhnou základní kurzy šití a patchworku, na kterých se naučíte 
patchwork, polštáře, peněženky a mnoho dalšího. Látku a šicí stroje je třeba 
mít vlastní, po dohodě je možné zapůjčení stroje. 
Termíny kurzů: 5. 2., 12. 2., 19. 2. a 26. 2. 2019 a jsou od 17:30 do 20:30
Na jarní prázdniny, které připadají na 4. - 8. 3. 2019 připravujeme příměstský 
tábor, na kterém se spolu s Harrym Potterem vydáme za kamenem mudrců. 
Aby vám neunikla žádná z našich novinek, sledujte naše webové stránky, 
instagram a facebook (@svc_tanvald) 
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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

Městská knihovna Tanvald
„Noc s Andersenem“ 
bude 29. 3. - 30. 3. 2019, přihlašovat se můžete již od 14. ledna osobně 
v naší knihovně. Neváhejte, počet spacích míst je omezen. Přihlásit se mohou 
naši čtenáři ve věku 7-11 let.

Chtěli bychom poděkovat našim čtenářům, kteří přinesli svá dílka na výstavu 
“ Co mě baví “. Výstava svou atmosférou zpříjemnila předvánoční čas. 
Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii na našich internetových strán-
kách https://www.tanvald.cz/kulturaasport/mestskaknihovnatanvald/fotogale-
rie.html

„Karel Václav Rais“ 
– v lednu uplyne 160 let od narození významného českého spisovatele K. V. 
Raise. - výstavka titulů z našeho knižního fondu ve vstupní části knihovny.

„Jíme, abychom žili, nebo žijeme, abychom jedli?“ 
– 14. 1. 2019 – 31. 1. 2019 výstava prací studentů Gymnázia a Obchodní 
akademie Tanvald ve výstavním sálku.

„ Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2018/2019“ 
– Projekt vyhlásil SKIP ČR na podporu čtenářské gramotnosti. Naše knihov-
na se do tohoto projektu zapojila již podruhé. Tento projekt je určen žákům 
prvních tříd a jsme rádi, že se do něj přihlásilo 52 prvňáčků se svými učiteli 
ze základních škol v Tanvaldě. Děti se zúčastní během školního roku několika 
besed v naší knihovně, celý projekt pak vyvrcholí pasováním prvňáčků na 
čtenáře v červnu.

leden 2019

Raubíř Ralf a internet
Ve filmu Raubíř Ralf a internet opouštíme Litwakovu 
videohernu a vydáváme se do rozsáhlých, nezmapova-
ných a vzrušujících vod internetu, na kterých udělá Ral-
fovo raubířství pořádné vlny. Známý videoherní záporák 
Ralf a jeho malá poruchová kamarádka Vanilopka von 
Šmak musí podniknout riskantní cestu po světové počí-
tačové síti a najít náhradní část do Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry. Cestou 
se Ralf s Vanilopkou setkávají s webovými občany neboli Webčany, mezi které patří 
například internetový podnikatel zvaný Yesss, který je hlavním algoritmem a duší 
trendové stránky „BuzzzTube“.

Narušitel
Silný a napínavý příběh českého leteckého esa, jeho 
kamarádů i bezbřehou lásku k létání přináší do kin film 
Narušitel. Život armádních letců socialistického Česko-
slovenska naplňovaly opojné chvíle svobody v oblacích 
a přátelství na celý život, z velké části ho ale ničil dozor 
státní bezpečnosti a jejích udavačů. Čtveřice kamarádů 
a jejich letecký mentor spolu létají a slouží v armádě 
dvacet let. Pak se ale po dlouhé době začne rozmotávat smrt bývalého pilota RAF 
při pokusu o přelet na západ a hlavní hrdina nemá jiné východisko, než se ho pokusit 
napodobit...

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět
Lední medvědi vynikají silou a obratností a žijí samotář-
ským životem. Hrozivou bílou šelmou se medvěd Norm 
stal asi jen omylem. Má totiž rád společnost, legraci 
a kámoše, zatímco v tom, jak být dravým, děsivým a 
nebezpečným vládcem promrzlých planin docela pokul-
hává. Je to dobrák od kosti, ale ať chce nebo nechce, 
Norm prostě je lední medvěd, žije na severním pólu a 
musí se stát vůdcem. Aby získal aspoň trochu potřeb-
ného respektu, tak se se svým medvědím synem a osvědčenou skupinou potrhlých 
nezničitelných lumíků vydává do města, které nikdy nespí. Do New Yorku. Tady si 
podle plánu užije chvíle slávy a obdrží slavnostní klíč k městu...

FILMOVÉ TIPY 

Středisko volného času Tanvald
Co je nového?
je toho spousta.

• V září firma 4Soft postavila u Volnočasového klubu nové venkovní hřiště. Ješ-
tě čekáme na oplocení a na jaře již bude sloužit dětem z Volnočasového klubu.

• Školní rok jsme zahájili tradičními zápisy do kroužků, kterých jsme v letošním 
roce otevřeli 52. Do jejich činnosti se zapojilo téměř 500 dětí a 25 obětavých 
externích pracovníků, bez kterých si naši činnost nedovedeme představit. 
Děkujeme.

• Získali jsme dotaci z operačního programu Zaměstnanost ve výši téměř 
700.000 Kč, kterou budeme čerpat po dobu 3 let na příměstské tábory. V letoš-
ním školním roce uspořádáme příměstský tábor o jarních prázdninách 4. - 8. 3. 
2019 a dalších 5 táborů v době letních prázdnin.
Díky výzvě MŠMT Šablony II jsme získali téměř 1 000 000 Kč.
Všechny finanční prostředky použijeme na nové vybavení do kroužků a na tá-
bory. Vytvořili jsme na 2 roky /doba trvání Šablon/ nové pracovní místo a do Vol-
nočasového klubu jsme získali novou vedoucí, která klub rozzářila svým úsmě-
vem a zajímavou činností, klub naplnila dětmi. Náš kolektiv tak získal dalšího 
nadšence a věřím, že je to na činnosti našeho Střediska volného času znát.

• Velkou oblibu si mezi maminkami získal dopolední Batoláček pro děti od 1 do 
3 let, který probíhá ve Volnočasovém klubu každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 
11:00 hodin.

• V současné době začínáme připravovat letní příměstské a pobytové tábory.

• Ve spolupráci s Armádou ČR budeme organizovat místní kolo branného závo-
du Ještědská hlídka, který se pro školy z ORP Tanvald uskuteční v dubnu 2019.

• Pohár běžce Tanvaldu, akce pro mateřské a základní školy, závěrečná akade-
mie a další tradiční akce na nás čekají. My, a doufám, že i Vy, se na ně těšíme.

Ještě jednou chci poděkovat všem zaměstnancům, externím pracovníkům, ale 
i rodičům za přízeň a důvěru.
Děkuji našemu zřizovateli Městu Tanvald za vstřícnost, dále Městu Desná za 
finanční podporu, díky které jsme vybavili kutilskou dílnu, a za rekonstrukci 
keramické dílny v budově ZŠ Desná a obci Plavy za finanční podporu logope-
dických kroužků.
Přeji nám Všem dobrý rok 2019.
Helena Beranová
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Proběhl třetí sraz rodáků z  obou břehů Údolí Kamenice
V sobotu 10. listopadu 2018 proběhl 
třetí společný sraz rodáků v restauraci 
u Dubu v Údolí Kamenice. Této velmi 
pěkné akce se zúčastnilo 115 rodáků 
z Údolí Kamenice a Dolní Smržovky, 
kteří docházeli na ZŠ v Horním 
Tanvaldu. Základní škola v Údolí 
Kamenice, dříve Horního Tanvaldu 
byla vždy neocenitelnou vzpomínkou 
a pojmem ve vzdělávání navazující na 
další stupně škol, pod vedením paní 
ředitelky Zdeny Vulterýnové. Také ve 
sportu zde byly tvořeny základy pro 
sportovně talentované žáky v sou-
těžích mezi levým a pravým břehem 
řeky Kamenice. V horských městech 
Tanvaldu a Smržovce nejčastěji pře-
vládaly zimní sporty pod vedením pana 
Josefa Balatky. V letním období jsme 
se věnovali fotbalu na „Honvardu“ pod 
vedením pana Jaroslava Pipka.
Tvořili jsme sportovní týmy pořádající 
soutěže a později společné taneční 
zábavy a plesy s vysokým stupněm 
dokonalé obsluhy zajištěné panem 
Janem Štymem. Pálení čarodějnic se 
pořádalo s místním požárním sborem 
dobrovolných hasičů pod vedením 
pana Jaroslava Jakoubka. Další 
společnou akcí byly povinné průvody 
Národní fronty Čechů a Slováků, 
což bylo sdružení politických stran 
(později byly do něj přijaty i další orga-
nizace), které bylo založeno za účelem 
převzetí řízení státu po druhé světové 
válce. V podstatě se jednalo o nejdéle 
fungující politickou koalici na území 
Československa.
O prázdninách jsme se potkávali na 
letních brigádách v okolních továrnách. 
Byli jsme šťastni z možností vlastních 

financí a částečné samostatnosti. Tyto 
vzpomínky na naše rodiště jsou tak 
silné a stále živé ne jen pro nás rodáky, 
ale i pro tvůrce filmu.
Náš malebný kraj láká filmaře jak 
české, tak i zahraniční. Region rodáků 
je v celé republice jedinečný svými 
malebnými roubenkami a poloroube-
nými stavbami, ale nachází se zde i 
honosné vily majitelů sklářských dílen. 
Jejich obrovské zisky v dané době je 
hnaly ke stavbám ojedinělým a vždy 
něčím výjimečným. Nejednou se stá-
valo, že se točil film například o důlním 
magnátu stříbrných dolů v Jáchymově 
a jeho filmová vila stojí v Josefově 
Dole.
Jako vzpomínku i na kompars někte-
rých z nás jsme si připomněli několik 
titulů filmů natáčených v regionu.
Kronika žhavého léta: SEBA Klášter a 
H. Tanvald, natočeno r. 1973, 
My všichni školou povinní: Tanvald 
na Výšině - Lučany n. N. Bízův dům, 
natočeno r. 1984, 
Houpačka: SEBA Dolní Smržovka, 
natočeno r. 1990, 
Dva tygři: Komedie – natočeno na 
Smržovce r. 1966. Snímek je docela 
zajímavý, protože je na něm ještě vidět 
dnes již zbouraný evangelický kostel 
ve Smržovce (stržen kolem r. 1980). 
Krásný kostel nahradily paneláky 
v Luční ulici. 
Přísahám a slibuji: natočeno r. 1990 
Celkový pohled na viadukt z Jiřetínské 
ulice. Viadukt má celkem 9 otvorů pře-
mostěných půlkruhovými kamennými 
klenbami a jeho délka včetně opěr je 
123,5 metru. Vlastní přemostění je 
116,5 metru a výška 26,5 metrů. 

Nefňukej veverko: Nová Ves – 
pohádka z r. 1988. 
Pavlínka: Velké Hamry – natočeno r. 
1974. K rozehnání dělnické stávky bylo 
povoláno četnictvo i vojsko a krvavě ji 
potlačilo. Důvodem stávky nebyl maji-
tel Jan Libeig, ale jeho ředitel Václav 
Palme který se rozhodl 15. ledna 1870, 
že snížením platu zaměstnanců o 
10% zakryje své špatné hospodaření 
a podvody. Zaměstnanci se pochopi-
telně bránili. Továrník Libeig se vše 
dozvěděl velmi pozdě, i o střelbě do 
zaměstnanců a jemu samotnému tato 
skutečnost podlomila obchody i zdraví 
a na svém zámečku ve Smiřicích 16 
srpna 1870 umírá.
Causa králík: Komedie natočena na 
Bramberku v Lučanech nad Nisou r. 
1979.  Rozhledna Bramberk byla v 
osobním vlastnictví, ale v roce 2010 
rozhlednu v aukci vyhrála obec Lučany 
nad Nisou za pomocí sponzorů, firmy 
Jablotron která darovala městu na 
nákup rozhledny v aukci 1 milion Kč.
Kalamita: Smržovka, sáňkařská 
dráha, nádraží a železnice Josefův 
Důl . Popis děje na záběru: r.1981 
Smržovka nádraží a místní trať s 
motoráčkem.  „Pro zimní sporty, když 
nenapadne sníh, tak je to v prd…., to u 
nás na dráze je to naopak.“ říká Bolek 
Polívka, jako strojvedoucí a vedoucí 
vlaku v jedné osobě. Sáňkařská dráha 
ve Smržovce se nachází pod vrchem 
Černá Studnice. Dráha je dlouhá přes 
jeden kilometr a známý kreslíř Petr 
Urban zde vyhrál bezpočet titulů mistra 
republiky. Závodní dráha, která tu stojí 
nyní, je z let 1972 – 1975. Je dlouhá 
1020 m, má převýšení 82 m, dosahuje 

se zde průměrná rychlost 79,6 km/h, 
maximální rychlost je 103 km/h a rari-
tou je kruhová 400 stupňová zatáčka. V 
dnešní době slouží dráha jak k výcviku, 
tak také k pořádání závodů.
Dalším tématem srazu bylo promítání 
dokumentů o stavbách a historii zvonů 
i kostelů. Materiály bylyzapůjčené 
z archivu muzea v Jablonci nad Nisou. 
Děkujeme touto cestou panu Peškovi 
za promítání filmu a ústní výklad i panu 
Lorencovi za zprostředkování.
Především chceme touto cestou 
srdečně poděkovat všem rodákům 
za hojnou účast a velkou a upřím-
nou pochvalu předat organizátorům 
tohoto srazu. Jsou to i na příští rok: 
Rudolf Papírník, Ivan Vulterýn, Ilja 
Vulterýn a Věra Štroblová roz. Prádová 
a její dcera Jana Štroblová. Dále hle-
dáme do týmu další organizátory pro 
Dolní Smržovku v okolí restaurace 
Ráj a bytovek za Klášterem u rybníku. 
Jedná se o předávání informací a 
tvorbu dalších témat z činností rodáků 
a budování podvědomí hrdosti našeho 
rodiště. Současně si vážíme rodáků, 
kteří v kraji zůstali a tvoří svým udr-
žovaným majetkem příjemný vzhled 
města, a jejich spolupráce s vedením 
města v tak nádherném a malebně 
čistém kraji.
Přejeme všem rodákům zdraví, hezké 
svátečné dny a úspěchy jejich rodiny 
v novém roce. Šťástné příští setkání 
rodáků se předpokládá v měsíci září 
2019.
Kontaktní adresa pro všechny rodáky 
je e-mail: h.tanvaldrodaci@seznam.cz

Rudolf Papírník

Foto Martin Jakoubek
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Basketbalisté drží 6. místo.

TABULKA Vítěz. Rem. Por. Body Skóre
1. SLAVOJ NEBÁKOV/TURNOV 3 0 0 6 275 : 180
2. LYNX LIBEREC B 2 0 2 4 337 : 223
3. DRACI JABLONEC 2 0 0 4 153 : 103
4. KONDOŘI LIBEREC 1 0 0 2 92 : 61
5. BK JILEMNICE 1 0 1 2 170 : 144
6. TJ TANVALD 1 0 3 2 246 : 331
7. LYNX LIBEREC C 0 0 1 0 53 : 124
8. BIŽUTERIE JABLONEC 0 0 3 0 120 : 280

Mikulášský fotbalový turnaj

 Tanvaldští basketbalisté mají za 
sebou 4 zápasy v Jizerské lize. Velmi 
dobře se letos od začátku prezentují 
mladí hráči Jakub Kozák a Vojta 
Vyhnálek, z nichž se pomalu ale jistě 
stávají lídři týmu. Sympatické je, že bez 
ohledu na výsledek si zahrají všichni 
hráči z lavičky.
V zatím posledním utkání na domácí 
palubovce proti Lynxu chyběl mladý 
Kozák a bylo to znát. Soupeř dobře 
střílel z dálky, měl i útočný doskok a 
již v první části si vytvořil rozhodující 
náskok. TJ Tanvald je zatím šestý a zdá 
se, že semifinálová skupina je v nedo-
hlednu a naše chlapce čeká souboj o 

5. – 8. místo s Bižuterií, Lynxem C a 
jedním ze zbývající pětice. Ale komu 
zůstane černý Petr, to se teprve uvidí.
JILEMNICE – TANVALD 98 : 60
Střelci: Vyhnálek ml. 16, Sova 
12, Kozák st. 11, Machata 10.
TANVALD – BIŽUTERIE JABLONEC 76 : 51
Střelci: Vyhnálek ml. 23, Kozák 
ml. 13, Dolenský, Kozák st. 
a Harmanoš po 10.
KONDOŘI LIBEREC – TANVALD 92 : 61
Střelci: Kozák ml. 29, Kozák st. 
11, Dolenský 9, Šikola 6.
TANVALD - LYNX LIBEREC B 49 : 90
Střelci: Vyhnálek ml. a Harmanoš 
10, Šikola 8, Kozák st. 7.

Zpravodajství ze sportovky
Krom klasické výuky se podobně jako 
na ostatních školách, tak i na u nás na 
sportovce, stále něco děje. V listopadu 
se každoročně účastníme okresních 
plaveckých závodů v Jablonci n. N.. 
V silné konkurenci plaveckých škol 
velkou šanci nemáme. Ale občas se i 
v malém tanvaldském bazénu najdou 
velcí plavci. Letos se blýskla Eliška 
Borlová druhým místem na 50 m kraul 
a Ondra Balatka „bramborový“ na 50 m 
prsa. 14 dní na to nás čekala atletická 
liga v jablonecké hale na Střelnici. 
V konkurenci cca 11 škol v každé kate-
gorii si nejlépe vedla děvčata kat. 6. 
– 7. tříd a kat. 8. – 9. tříd, která shodně 
skončila celkově na 4. místě. Ukázalo 
se, že máme hodně šikovné „vrhačky“ 
koulí, zvítězila Zuzka Štejfová v mlad-
ších a Simona Trnečková ve starších. 
Své běžecké schopnosti potvrdili tře-
tími místy Lucka Tůmová a Jára Brožek 
na 1500 m. Letos poprvé se mladší 
kluci zúčastnili florbalového turnaje na 
Smržovce. Vyhráli sice domácí, ale naši 
hoši nám druhým místem rozhodně 
neudělali ostudu, naopak. Ani učitelé 
nezaháleli. Možná symbolicky na 17. 
listopadu letos vyšel termín tradičního 
volejbalového turnaje pedagogických 
pracovníků. Jenom těsně nám uteklo 
prvenství, ale sportovní a společen-
ské setkání učitelů bylo hodně fajn. 

Do Vánoc plní žáci sportovních tříd 
disciplíny do sportovce školy, fit testy, 
gymnastické školní přebory, do pololetí 
vylepšují své plavecké časy. A letos 
nově trénují streetball, po několikaleté 
pauze nebyl vánoční turnaj ve vybíjené, 
ale streetballu. Po vánočních prázdni-
nách nás čekají zimní sporty, brusle, 
běžky, sjezdovky, lyžařské kurzy. Tudíž 
máme krom dalších novoročních přání 
jedno pro nás velmi důležité – mnoho 
sněhu a mrazivých dnů.  
Od poloviny listopadu se celá škola 
chystala na nejkrásnější svátky 
v roce - Vánoce a naše vánoční zpí-
vání na schodech. Zdobila se škola a 
školní družina do vánočního kabátu. 
Keramická pec praskala ve švech, 
peklo se cukroví, vyráběly se vánoční 
ozdoby na stromeček, adventní věnce, 
dárečky, přáníčka, zpívalo se, hrálo 
se, probíhaly třídní besídky. Mikuláš 
s anděly a čertovskou cháskou na nás 
taky nezapomněl.
Kalendářní rok 2018 skončil, ten školní 
pokračuje. Přejeme všem žákům, aby 
v naší škole byli spokojeni, deváťákům 
šťastnou ruku při výběru jejich budoucí 
školy, učitelům navíc mnoho trpělivosti 
a optimismu a nám všem hlavně hodně 
zdraví, klid na duši a celkovou pohodu.

Jana Tůmová

 První prosincové sobotní odpoledne 
patřila sportovní hala v Tanvaldě fotba-
listům. Fotbalový nadšenec a organi-
zátor  Karel Soldát využil soustředění 
divizního družstva FK Hořovicko a 
účastníka jihomoravské I.B třídy Fotbal 
Jevišovice k uspořádání  Mikulášského 
turnaje, na který dále přizval také 
další  družstva z našeho okresu - TJ 
Desná, Detoa Albrechtice, Pěnčína a 
tým Prouska. Všech 21 turnajových 
zápasů výborně odřídil rozhodčí Jakub 
Smoleňák a po jejich odehrání družstva 
si družstva vybojovala  následující  
pořadí:
1. místo -  FK Hořovicko – B - 16 bodů 
2. místo -  Prousek tým - 10 bodů 
3. místo -  DETOA  Albrechtice - 10 bodů  
4. místo -  FK Hořovicko – A - 7 bodů 
5. místo -  TJ Desná - 7 bodů 

6. místo -  Fotbal Jevišovice - 5 bodů  
7. místo -  Pěnčín - 4 body 
O pořadí při stejné rovnosti bodů roz-
hodovala vzájemná utkání těchto druž-
stev. Celý turnaj proběhl v příjemné 
sportovní atmosféře, bez zranění a roz-
hodčí nemusel ani jednou použít kartu, 
což na podobných akcích  nebývá vždy 
pravidlem. Nezbývá, než se těšit na 
podobná sportovní klání, která jsou 
do sportovní haly v Tanvaldě  naplá-
nována na měsíc leden 2019  - 5. 1.  
se uskuteční 1. ročník NERROX cupu 
a 12. 1. Mezinárodní turnaj v kopané.

Miroslav Šír

Velké poděkování Martině 
Josífek Zelinkové

 První adventní sobotu se konal 
v sále Parkhotelu ve Smržovce, cha-
ritativní Zumba maratón. Na  krásně 
zrekonstruovaném tanečním sále (za 
což patří velký dík i obdiv panu Patriku 
Bonnanovi), tančili úžasně dámy i 
pánové nejen v rytmu Zumby. Sobotní 
odpoledne bylo naplněné tancem, 
nadšením, emocemi, projevy přátelství 
a solidarity.
Na 8. ročníku tohoto maratónu bylo 
vybráno neuvěřitelných 143 000 Kč.  
Zásluhu na tom mají tanečníci, spon-
zoři, všichni, co si zakoupili tombolu 
nebo vstupenku, a hlavně neuvěřitelné 
nadšení a elán paní  Martiny Josífek 
Zelinkové a jejího týmu.
Získaná částka byla rozdělena mezi 

Domov Maxov, seniory z Tanvaldu i ze 
Smržovky a nemocné děti. Darovací 
šeky byly předány přímo na Parkhotelu. 
Senioři z Domu penzionu pro důchodce 
ve Smržovce obdrželi částku Kč 
13 000,-.Chtěla bych touto cestou moc, 
moc poděkovat všem, kteří jakkoliv 
přispěli k úspěchu této záslužné akce. 
Děkuji za morální podporu seniorů i 
darovanou finanční částku. Peníze 
budou použity v rámci celoroční akce 
„Bojujeme proti Alzheimeru - Prevence 
je lepší než demence“. Přejeme 
Martině, Vladimírovi i jejímu týmu, ať 
se daří. Umí rozdávat radost.

Za seniory DPD Smržovka 
O. Kahánková

Poděkování za pomoc tanvaldským seniorům
 Již tradičně proběhla první prosin-
covou sobotu charitativní akce Zumba 
maraton. Rekordní výtěžek putoval 
tam, kde ho bylo nejvíce zapotřebí, 
nemocným dětem a seniorům. Senior 
klub z Tanvaldu obdržel krásnou částku 
10.000 Kč. Jménem tanvaldských 

babiček a dědečků děkujeme všem, 
kdo se na získání této rekordní sumy 
podíleli, především pak Martině Josífek 
Zelinkové, která je hlavním tahounem 
celé akce.

-red-
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Osmý ročník Charitativního Zumba 
maratonu rekordní!
 Letošní ročník Charitativního Zumba 
maratonu 2018 byl v pořádí osmý a 
jako vždy jsem tuto akci dělala pro 
postižené obyvatele z Domova Maxov, 
kteří pro mě byli, jsou a budou těmi 
hlavními.
Již poněkolikáté jsme obdarovali i 
babičky a dědečky z Domovů pro seni-
ory ze Smržovky, Tanvaldu a Velkých 
Hamrů.
V letošním roce se ale ke mně dostaly 
strašné osudy dvou malých dětí. 
Osmileté Marušky z Tanvaldu a deseti-
letého Štěpánka z Rychnova n.N. Proto 

jsem se úplně spontánně a pro někoho i 
zcela nečekaně rozhodla podarovat i je. 
Tým instruktorů již několik let stálý a 
neměnný:
Veronika Bělonohá – Smržovka, 
Daniel Šimek – Liberec, Martin Hybš 
– Litoměřice, Milan Nevosad – Praha 
a moje maličkost, Martina Josífek 
Zelinková - Tanvald.
V letošním roce 2018 byl překonán 
rekord z roku 2017 a cílová částka byla 
poprvé šestimístná. Neuvěřitelných 
143.000 Kč!!!
A jak jsme tuhle nádhernou sumu 
rozdělili???
Domov Maxov - 50.000 Kč, Maruška 

- 30.000 Kč, Štěpánek - 30.000 Kč, 
babičky a dědečkové ze Smržovky 
- 13.000 Kč, babičky a dědečkové z 
Tanvaldu - 10.000 Kč, babičky a dědeč-
kové z Velkých Hamrů - 10.000 Kč.
A kdo si přišel na naše osobní pozvání 
převzít Darovací šeky???
Za město Smržovka místostarosta p. 
Vladimír Kahánek, za Domov Maxov 
(kvůli nemoci bohužel poprvé nebyl 
osobně pan ředitel Ing. Stanislav 
Petrovič) v zastoupení Iva Pivničková, 
za Marušku kamarádka rodiny Blanka, 
za Štěpánka maminka Andrea (byl 
i tatínek), za Domov pro seniory 
ze Smržovky p. Vladimír a Olga 

Kahánkovi, kteří se i zapojili a pomá-
hali na místě, za město Tanvald pro 
seniory Vlaďka Součková, za Domov 
důchodců z Velkých Hamrů pan ředitel 
Mgr. Čestmír Skrbek.
Vy všichni jste pro mě neskuteční 
Úžasňáci... SRDCAŘI... Moje radost 
a vděčnost nezná hranic a nevím, 
jak Vám všem, protože dárci jste VY, 
VŠICHNI, mám poděkovat.
Prostě jsem šťastná, že jste a že Vás 
kolem sebe mám... Děkuji, děkuji, 
děkuji a pokud vydržím, budu se těšit 
za rok...v roce 2019.

Vaše Marťas

Výtěžek ze Zumba maratonu překonal veškerá očekávání
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