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Vážení čtenáři Tanvaldského zpravodaje, 

dovolte mi, abych vám všem popřál krásné a klidné prožití adventu  
a vánočních svátků. Věnujte svůj čas všem, které máte rádi  

a na kterých vám záleží, protože čas je to nejcennější, co můžete dát.  
Přeji vám radostné prožití konce starého roku  

a úspěšný vstup do roku 2022.

Vladimír Vyhnálek, starosta
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Centrum sociálních služeb Kotva •
Město se snaží nepotřebné objekty pro-

dat, a ty potřebné opravit tak, aby byly dů-
stojné a energeticky, i co se týká oprav, ne-
náročné. Při posuzování objektu bývalého 
domu s  pečovatelskou službou se město 
rozhodlo zřídit zde centrum sociálních 
služeb. Tyto služby musíme jako město 
s rozšířenou působností zajišťovat. V roce 
2019 bylo rozhodnuto, za  příslibu téměř 
desetimiliónové dotace, tento objekt zre-

konstruovat. Soutěží dle zákona o  veřej-
ných zakázkách rekonstrukci získala sta-
vební firma TERMIL. V  listopadu došlo 
k dokončení zakázky. V rekonstruovaném 
objektu budou soustředěny služby pro ob-
čany typu dluhové poradenství, odborné 
sociální poradentství, sociálně aktivizační 
služby apod. Zřízené zde bude i nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež.

Vladimír Vyhnálek

Webové stránky
Tanvaldu v novém
kabátě! •

Pravidelní návštěvníci webových strá-
nek města Tanvaldu www.tanvald.cz jistě 
zaznamenali jejich nové, modernější po-
jetí. Kromě aktuálního dění a  informací 
o městě zde najdete i odkaz na volnočaso-
vý portál www.tanvald.eu, který je pravi-
delně aktualizován. Dění ve městě můžete 
sledovat i  na  instagramu mesto_tanvald 
a na facebooku Město Tanvald – oficiální 
stránky.                                                                   -red-

Věnec u pomníku
T. G. Masaryka  •

U  příležitosti 103. výročí Dne vzniku 
samostatného československého státu 
v  roce 1918 proběhlo ve  středu 27. října 
2021 u  pomníku T. G. M. na  Šumburku 
slavnostní položení věnce.                             -red-

Demolice objektu
nad přejezdem •

Po demolici objektu č.p. 135, ul. Poštovní, 
Tanvald bude pozemek upraven a zatrav-
něn, aby společně s  parkem pod gymná- 
ziem tvořily jednolitý přírodní celek. V tuto 
chvíli se zde nepřipravuje žádná  jiná 
stavba. Demolice je provedena z  důvo-
du špatného stavebně technického stavu 
budovy a  jejím  investorem  je   společnost  
TABYS s.r.o.                                                                              -red-

ZM na  svém zasedání dne 10. 11. 2021 vydalo novou OZV o  poplatku 
za systém odpadového hospodaření obce. OZV je ke stažení na www. 
Splatnost poplatku se nemění. „Sazba poplatku za  odpady na  rok 
2022 je 720 Kč na  celý rok, 360 Kč na  pololetí. Upravte prosím Vaše 
trvalé příkazy.“                                                                                                                            -red-

I  přes ne zcela 
dobře vyvíjejí-
cí se „covidovou 
situaci“ je chod 
v naší škole zce-

la normální. Výuka je v plném proudu, děti 
společně s  vyučujícími pilně pracují, při-
pravují se na adventní akce a nejen ty.

Po téměř dvou letech jsme opět přivítali 
diváky u nás v Koncertním sále ZUŠ na Žá-
kovském koncertě. Radost ze setkání byla 
veliká, panovala krásná a přátelská atmo-
sféra, koncert si účinkující i  diváci velmi 
užili.

Konat se již mohou nejen koncerty, ale 
i  hudební soutěže. Do  ústředního kola 
Celostátní soutěže smyčcových nástrojů 
„O cenu společnosti Akord Kvint“ se poda-
řilo postoupit velmi talentované houslist-
ce Adéle Vyskočilové. V Karlových Varech 
za  klavírního doprovodu Petra Tomeše 
získala nádherné třetí místo. Adélce i  její 
paní učitelce Šárce Kourkové velmi děku-
jeme a gratulujeme.

Taneční obor má sice plno práce s chys-
táním choreografií na  společné adventní 
projekty, ale i tak stihl v listopadu navštívit 
Národní divadlo v  Praze, konkrétně Balet 
Národního divadla. Pro děti byla připra-
vena Baletní dílna, kde se setkaly s prima-
balerínou, která si s  nimi nejen povídala, 
ale i tančila. Největším zážitkem a zároveň 
motivací byla možnost shlédnout kousek 
zkoušky baletu Labutí jezero od Petra Iljiče 
Čajkovského.

Na výlet vyrazili i klavíristé, část v červ-
nu, část v listopadu, a to do firmy PETROF, 
spol. s.r.o. v  Hradci Králové zabývající se 
výrobou klavírů a  pianin. Děti se nejpr-
ve podívaly do výroby. Seznámily se s ce-
lým procesem, od  výběru materiálu až 
po  finální produkt připravený k  expedici. 
Navštívily i  muzeum, kde se dozvěděly 
mnoho zajímavého z historie i současnos-

ti firmy. Krásnou tečkou za  celou exkurzí 
byla Galerie s nejnovějšími modely klavírů 
a pianin, na které si mohly děti zahrát. A to 
byl opravdu velký zážitek.

Napilno mají nejen tanečníci a  hudeb-
níci, ale i  výtvarníci. Nejenže připravují 
kulisy a  rekvizity pro představení Světo-
vé Vánoce, obrázky na  plakáty a  obráz-
ky na  výstavu v  nové Galerii, ale pustili 
se i  do, pro ně zcela nového, společného 
projektu. Tím velkým projektem je výro-
ba  Betlému, který by měl v době adventní 
ozdobit Atrium budovy hudebního oboru. 
Prohlédnout si ho bude moci každý, kdo 
přijde do  vstupní chodby školy. Ale i  ten, 
kdo půjde jenom kolem, si ho jistě z dálky 
alespoň všimne.

V tuto chvíli máme do Vánoc před sebou 
ještě tři velké akce, na  které všechny sr-
dečně zveme :

14. 12. 2021 - Koncert pěveckých sborů 
Hlásky, Melodia a SEN  - kostel sv. Václava 
Velké Hamry, od 17.30

16. 12. 2021 - „Světové Vánoce aneb cesta 
do  Betléma“ - kino Jas Tanvald, od  17.30 
(dopoledne pro školy )

21. 12. 2021 - Koncert pěveckých sborů 
Hlásky, Melodia a SEN - kostel sv.Františ-
ka z Assisi Tanvald, od 17.00

Za Základní uměleckou školu Tanvald
Petra Jedličková Šimůnková

Základní umělecká škola Tanvald •
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Humor a film - skvělá kombinace! •
Předposlední říjnovou sobotu proběhl 

52. ročník festivalu Humor v amatérském 
filmu. Vzhledem k  tomu, že v  loňském 
roce bylo humoru jako šafránu, netrpěli-
vě jsme očekávali, co tento ročník přinese. 
Měl vůbec někdo chuť něco tvořit? Když 
dorazily první snímky, všichni jsme si od-
dechli. Humor žije dál! Pravda, příspěvků 
nakonec bylo o trochu méně, než v minu-
lých letech, ale autoři laskavým humorem 
opravdu nešetřili. Kromě domácích filma-
řů se opět zúčastnili i slovenští tvůrci, tak-
že i tentokrát byl HAF mezinárodní. Nutno 
podotknout, že naši sousedé si své pozice 
na  tanvaldském festivalu stále upevňu-
jí, i  letos putovaly dvě ceny na  Slovensko. 
Jen jsme všichni litovali, že kvůli covido-
vým opatřením jsme se se slovenskými 
tvůrci nemohli přivítat osobně. I tak vládla 
během celého festivalu pohoda a  veselá 
nálada. Bylo skvělé se opět setkat se zná-
mými tvůrci, jako jsou manželé Kubátovi, 
Zdeněk Patzenhauer, Jaroslav Nykl a další. 
Objevily se i  nové tváře a  to je moc dob-
ře! Je to známka, že zkušení bardové mají 
své nástupce. A  jak to vše dopadlo? Ráda 
bych napsala, že vyhráli všichni. Rozhodně 
by si to zasloužili, neboť letos měly filmy 
skvělou úroveň. Ale soutěž je soutěž, a tak 
na  závěr muselo dojít ke  konečnému vy-
hodnocení. 

V  porotě zasedli předseda poroty Miro-
slav Šír, Miroslav Medlík, Květa Pivničková, 
Petr Hampl, Lukáš Müller, Vlaďka Koďous-
ková a tajemnice poroty Anna Lišková. Ře-
ditelem festivalu je Antonín Bělonožník. 
Soutěžní filmy byly rozděleny do  tří ka-
tegorií. V  kategorii „Parodie na  reklamu“ 
zvítězil snímek Spínací špendlík, jehož 

autorem je Bohumír Novák. V  kategorii 
„Minuta film“ putovala první cena na Slo-
vensko Jánu Kuskovi za  film Nová doba. 
Hlavní cenu města Tanvaldu získal Eduard 
Pech za  film Krám. Tento film byl kromě 
perfektního zpracování i  příjemnou při-
pomínkou filmařského umění. Umožnil 
nám i pohled do filmařské duše a nejeden 
z  účastníků si jistě zavzpomínal, že něja-
kou tu historickou kamerku také skrývá 
doma pod postelí.

Kromě poroty se rozhodování o  nejlepší 
film mohli zúčastnit i  diváci a  udělit Cenu 
diváka. A diváci rozhodli, že tuto cenu si od-
nese Jaroslav Nykl za animovaný film Mu-
sette. Jen tedy musím s politováním zmínit, 
že diváků mnoho nebylo. Je to škoda, ne-
boť tento festival má profesionální úroveň 
a  myslím si, že bychom neměli vynechat 
žádnou příležitost, kdy se můžeme pobavit 
a  zasmát se. A  jak řekl Christian Morgen-
stern: „Smích je branou a  úsměv dveřmi, 
kterými může do člověka vklouznout mno-
ho dobrého.“ A to přece potřebujeme. Takže 
doufám, že na příštím ročníku HAFu se nás 
v hledišti potká víc.                                     -vlakod-

Tanvaldské gymnázium otevřelo špičkovou laboratoř fyziky •
Od  podzimu 2021 funguje na  tanvald-

ském gymnáziu nová laboratoř fyziky, 
která je svým vybavením a  moderním 
konceptem naprostou špičkou v regionu.

V laboratoři se nyní nachází deset žákov-
ských pracovišť, z nichž každé je určeno pro 
dva žáky. Každé pracoviště má své vlastní 
napájení, možnost připojení k počítači a je 
vybaveno dřezem s tekoucí vodou. Velkou 
výhodou je výsuvný panel osazený základ-
ními elektrotechnickými a elektronickými 
součástkami, dále měřicími analogovými 
i digitálními přístroji. Díky tomuto modu-
lu mohou žáci velmi pohodlně sestavovat 
různé obvody, sledovat vlastnosti a chová-
ní prvků v obvodu, ověřovat platnost záko-
nů z elektrotechniky, měřit voltampérové 
charakteristiky součástek. Laboratoř je 
vybavena také tou nejmodernější projekč-
ní technikou. Celková pořizovací cena vy-
bavení je 1 600 000 Kč.

Další investice ve výši 1 040 000 Kč smě-
řovala do nákupu kvalitních pomůcek pro 
fyziku a biologii. V nové fyzikální laborato-
ři mají žáci k  dispozici nové sady pro po-
kusy z dalších fyzikálních oborů, například 
dynamiky, optiky, elektrostatiky, magneti-

smu a dalších. V případě pomůcek pro la-
boratoř biologie se jedná hlavně o kvalitní 
mikroskopy, okulárové kamery, biologické 
preparáty a modely. 

Škola získala finanční prostředky díky 
zapojení do  projektu Naplňování Kraj-
ského akčního plánu rozvoje vzdělávání 
Libereckého kraje. Významnou finanční 
pomoc na stavební úpravy poskytlo město 
Tanvald.

Investice do  vybavení školy pokračují 
i v současné době. Před dokončením je re-
konstrukce odborné učebny chemie a re-
alizuje se nákup moderní digestoře pro 
chemickou laboratoř.

Tyto investice pomohou k  obohacení 
vzdělávací nabídky a  s  ohledem na  pří-
rodovědné zaměření školy na  vyšší pro-
vázanost teoretické výuky s  praktickým 
využitím poznatků. Škola se bude moci 
díky lepšímu vybavení také více zaměřit 
na talentované žáky a zlepšit již probíhají-
cí spolupráci s Přírodovědeckými fakulta-
mi Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity 
Palackého v Olomouci.

RNDr. Jan Kohoutek
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Žáci prvního stupně Masarykovy školy si 
na  vlastní kůži vyzkoušeli výrobu moštu. 
Upekli si štrúdly a vyrobili křížaly. Všech-
no svěže vonělo a moc dobře chutnalo.

Lenka Hozdová

Říjnové střípky ze Šumburku •
Slunný podzimní měsíc byl ve  zname-

ní mnoha zajímavých školních akcí. Užili 
jsme si učení venku, někdo i školičku v pří-
rodě, putovali jsme po  místních rozhled-
nách a  využili jsme bohaté úrody domá-
cích jablíček k sušení křížal. 

Před podzimními prázdninami jsme se 
vydali poznávat zajímavá místa našeho 
města v celoškolním projektu, během kte-
rého jsme plnili úkoly ducha MUHU. Obě 
naše školní budovy spojily síly, a připravily 
tak putování po okolí s fotografickými ná-
povědami o  trase. Úkoly na  jednotlivých 
stanovištích zvládli stejně dobře naši nej-
menší, jako ostřílení mazáci. Navštívil nás 
i  duch MUHU a  všechny poctivé turisty 
a luštitele odměnil drobností. 

Příjemný říjen jsme zakončili hallo-
weenskými dílničkami a  maškarním re-
jem v družině. 

Kateřina Honců

Akce osmého a devátého ročníku 
Masarykovy ZŠ Tanvald •

Podzim na naší škole byl plný akcí, pohy-
bu a zábavy. Již poněkolikáté jsme se vydali 
na vodácký kurz. Všichni jsme se moc tě-
šili na nové zážitky. Počasí nám opět přálo, 
vody bylo dostatek a nálada byla jako vždy 
výborná. Start byl na Malé Skále a plulo se 
do Dolánek. Tam všichni dorazili v napros-
tém pořádku, i  když někteří vypluli sušší 
a do cíle dorazili poněkud mokří. Ale ani to 
nebyl důvod ke špatné náladě. Jednohlas-
ně jsme se shodli na  tom, že to opět byla 
velmi zdařilá akce a  budeme doufat, že 
brzy zase vyplujeme. 

Mgr. Daniela Pěničková

Také jsme se vydali na  dlouhou cestu 
do Prahy s cílem navštívit pražské Imagi-
nárium Divadla bratří Formanů. V  onom 
Imagináriu jsme si všichni mohli prohléd-
nou a vyzkoušet všemožné kulisy, doplňky 
a  rekvizity. Naše cesta stála za  tu náma-
hu, protože jsme si všichni odvezli menší 
či větší suvenýr, ať už z  Imaginária, nebo 
z centra Prahy. Praha je krásné město, kde 
jsme jistě nebyli naposledy. 

Jakub Kočí, IX.A

Žáci devátého ročníku se připravují na vý-
běr budoucích povolání a  hledají školy, 
na  které zamíří po  ukončení posledního 
ročníku naší školy. Proto se zúčastnili vele-
trhu EDUCA EXPO 2021 v Liberci. Na tomto 
veletrhu vzdělávání se se svými prezenta-
cemi představily desítky škol a studijních 
oborů nejen z Libereckého kraje. V progra-
mu, který byl zaměřen především na žáky 
posledních ročníků základních škol, jejich 
rodiče a pedagogy, nechyběla obvyklá pre-
zentace jednotlivých oborů, workshopy, 
kariérní poradenství, konference pro ško-
ly a mnoho dalšího. Někteří už možná tuší, 
kam zamíří po devítce … 

Mgr. Daniela Pěničková

Projektový den Jablko 
na Masaryčce  •

Vážení čtenáři,
dovolujeme si vás upozornit na uzá-

věrku lednového čísla Tanvaldského 
zpravodaje, která z  důvodu vánočních 
svátků bude už ve  středu 8. prosince 
do 12 hodin. Ještě mějte prosím na pa-
měti, že v  době uzávěrky se opatření 
stále mění. Proto ke všem informacím 
a  pozvánkám přistupujte s  vědomím, 
že se uskuteční jen v případě, že to si-
tuace dovolí. Aktuální informace sle-
dujte na webu města a ve výloze Info-
centra Tanvald.

Přejeme vám krásné prožití vánoč-
ních svátků a poklidný vstup do nové-
ho roku 2022.                                              -red-
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Nejsou to snad jen střípky, ale velké 
střepy. Na sportovce je pořád živo.

Šikovní prvňáčci
Naši noví prvňáčci se naučili mnoho no-

vých věcí. Z  písmen umí poskládat slova 
a  první věty, v  předmětu Prvouka získali 
cenné vědomosti o bezpečné cestě do ško-
ly, o zdravé výživě a podzimní přírodě. Jsou 
to také šikovní malíři a sportovci. Posled-
ní den před podzimními prázdninami se 
místo dětí v  1.A objevila nejrůznější stra-
šidla a  bubáci….kostlivci, čarodějnice, du-
chové a dýničky. Strašidla přiletěla, aby se 
dozvěděla něco o Halloweenu i dušičkách, 
zahrála si halloweenské hry a  soutěže 
a vzpomněla si na své „české“ strašidelné 
kolegy. Ve  čtvrtek 11. 11. prvňáky navštívil 
sv. Martin, příchovický kněz pan Jiří Smo-
lek. Společně si děti vyrobily svatomartin-
ského koně, naučily se písničku a zapama-
tovaly si velmi důležitou věc ze života sv. 
Martina: pomáhat, podarovat druhé a po-
dělit se je skvělá věc a radost!

Halloween napříč školou

Do  ukázkové hodiny angličtiny Hallo-
ween Lesson v  podání lektorky z  Watt-
senglish Ltd. se zapojili druháci a třeťáci...
bylo to super. Unikátní metodika výuky 
angličtiny pro děti a  vzdělávací materiály 
jsou oblíbené po  celém světě. Halloween 
se na  sportovce prolínal mnoha předmě-
ty, nejvíce však na výtvarkách na druhém 
stupni. Malovalo se, tvořilo se, dlabaly se 
dýně a proběhly další zajímavé aktivity.

Deváťáci vybírají svoje budoucno
Na konci října vyrazili na veletrh vzdělá-

vání do Liberce na Educu. 9. B se zúčastnila 
praktického dne na  SPŠ technické v  Jab-
lonci, zkusili si vyrobit vlastní svítidlo, sto-
jánek na mobil. Individuálně využívají dny 
otevřených dveří. Tak uvidíme, kam jejich 
kroky po  devítce povedou. Rozhodně jim 
přejeme šťastnou volbu a držíme palce.

Za kulturou a poznáním
Žáci 1. i  2.stupně se setkali v  městském 

kině JAS s  velmi zajímavou osobností - 
s panem Fejkem, bývalým ředitelem praž-
ské ZOO. 

Deváťáci se vydali do  Zlaté Olešnice 
na  akci Oléfest History. Letošním téma-
tem byl odsun. Žáci viděli dokumentární 
film Odsun – Vertreibung a  prohlédli si 
výstavu. Nenásilnou formou se dozvěděli 
nové informace, které se jim budou hodit 
nejen v hodinách dějepisu.

Čtvrťáci a  s  nimi několik šesťáků usku-
tečnili exkurzi do Planetária v Hradci Krá-
lové. Žáci navštívili dominanty Hradce 
Králové a  poté pokračovali na  hvězdárnu 
a do planetária, kde zhlédli program o Slu-
neční soustavě. Domů přijeli spokojeni 
a obohaceni o další poznání. 

„O  klukovi... který se ztrácí v  pravidlech 
zdvořilosti a dělá si „etiketu“ po svém. Na-
štěstí má vedle sebe Michaelu Dolinovou, 
která mu vysvětlí, jak se chovat v  kině, 
na rautu, v autě a jak se seznámit s dívkou. 
Všude platí pravidla slušného chování...“ 
To bylo dějem divadelního představení 
„Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezve-
dej“, osmáci to jistojistě využijí ve  svém 
životě.

Za „byznysem“

Zájemci z  8. a  9. ročníků pod vedením 
paní učitelky Borlové se zúčastnili projek-
tového dne Business Talent v IQ Landii. Vy-
zkoušeli si práci v  týmu,  nahlédli  do  pro-
fesí kreativce, designéra, technologa, 
specializovaného technika nebo marketé-
ra. Vyzkoušeli si práci se softwarem Corel 
a  dozvěděli  se, jak fungují moderní tech-
nologie jako je laser a  3D tiskárna. Tým 
měl za úkol vymyslet vlastní výrobek, kte-
rý měl nejen navrhnout, ale také  vyrobit 
a  připravit  mu kompletní podnikatelský 
plán. Poděkování si zaslouží úplně všichni. 
Za naši školu zvítězilo družstvo ve složení 
Melča Hanušová, Anička Votrubová, Ami 
Zbihlejová a Kuba Poselt. Držme jim palce 
v krajském kole. 

Naši učitelé 

Naši učitelé využívají nabídek dalšího 
vzdělávání, zúčastňují se seminářů, webi-
nářů. V  rámci školy proběhly svépomo-
cí 2 tvořivé workshopy – práce na  plotru, 
tvoření v kemramické dílně, tak abychom 
mohli s  dětmi využít při výuce. Čeká nás 
vánoční věncování. Sportem nežijí jenom 
žáci, ale i učitelé. Volejbalový turnaj škol-
ských pracovníků proběhl 13. 11., učitelé ze 
sportovky si odnesli stříbro.

Praktická výuka
Na  odpoledním pracovním vyučování 

žáci nezahálí. V  dílnách vyrábí dřevěné 
rámy a  kreativní obrazy, vánoční koule, 
na  vaření pečou, vaří, smaží, tak aby se 
chutně najedli, švadlenky se učí základ-
ním stehům. Na výtvarce nejen malují, ale 
i převlékají podzimní kabát školy do zim-
ního šatu, tak se těšme na krásnou výzdo-
bu. Praktická výuka probíhá i na hodinách 
chemie – deváťákům vyrostla tzv. „che-
mikova zahrádka“, psali „tajným písmem“, 
chemie zkrátka umí kouzlit. Praktické pro-
cvičování anglických slovíček ve wocabee 
přináší kýžené ovoce, žáky v tom rádi pod-
poříme, a to i finančně. 

Závěrem
Pokud to bude jen trochu možné, bu-

deme se snažit žáky a  učitele neochudit 
o rozmanité vzdělávací školní i mimoškol-
ní aktivity. Budeme pevně věřit, že nás nic 
a  nikdo neodradí a  naše plány nezmaří. 
Všem žákům, kolegům i  rodičům pře-
ji krásný a  poklidný advent a  srdečně vás 
zvu na „Vánoční zpívání na schodech“, kte-
ré proběhne 9. 12. od  16:00 před budovou 
ZŠ Sportovní. 

O   činnosti školy se můžete dočíst 
a shlédnout fotografie na www.zstanvald-
-sportovni.cz, fcb ZŠ Tanvald Sportovní či 
instagramu zstanvald_sportovni 

Jana Tůmová

Listopadové střípky ze sportovky •
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Co projednala rada města  •
Výběr z usnesení dne 13. 10. 2021
■ RM schvaluje Smlouvu o  zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě CES 1031/2021/
PANO mezi paní L. a  Severočeskou vodá-
renskou společností a.s., se sídlem Přít-
kovská 1689, Teplice a  městem Tanvald 
podle předloženého návrhu.
■ RM:
1/ ruší své usnesení č. 121/9/2021 ze dne  
5. 5. 2021.
2/ schvaluje zřízení věcného břemene 
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Dě-
čín podle předloženého návrhu Smlou-
vy o  budoucí smlouvě o  zřízení věcné-
ho břemene a  dohody o  umístění stavby  
č. IV-12-4020116/VB/005, týkající se stavby 
zařízení distribuční soustavy – vrchního 
vedení NN na  části pozemkové parcely č. 
2623/1 v katastrálním území Šumburk nad 
Desnou;
3/ schvaluje Smlouvu o budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene a  doho-
du o  umístění stavby č. IV-12-4020116/
VB/005, městem Tanvald a  ČEZ Distri-
bucí, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Dě-
čín IV - Podmokly, týkající se stavby za-
řízení distribuční soustavy – vrchního 
vedení NN na  části pozemkové parcely 
č. 2623/1 v  katastrálním území Šum-
burk nad Desnou podle předloženého  
návrhu.
■ RM souhlasí s  umístěním zemního 
kabelového vedení pro stavbu „IV-12-
4020116 JN-Šumburk Světlá AES, kNN, 
SS300“ dle požadavku společnosti Kollert 
ELEKTRO s.r.o., se sídlem Svárovská 108, 
460  10 Liberec 22 na  pozemkové parcele  
č. 2623/1 v k. ú. Šumburk nad Desnou, kte-
rá je ve vlastnictví města.
■ RM souhlasí s umístěním zemní kabe-
lové přípojky pro stavbu „IV-12-4020972 
– JN-Tanvald, Žďár 95 nádraží-AES, kNN, 
SS100“ dle požadavku firmy EMSL Liberec, 
s.r.o., se sídlem Budyšínská 1294, Liberec 
na pozemkové parcele č. 1932/5 v k. ú. Tan-
vald, která je ve vlastnictví města.
■ RM schvaluje Dodatek ke  Smlouvě 
o  provedení stavby č. 23-SOD-2021-028 
mezi městem Tanvald a firmou M-SILNI-
CE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Par-
dubice na  projekt „Tanvald oprava místní 
komunikace 23c ul. Palackého“ dle předlo-
ženého návrhu. 
■ RM schvaluje Smlouvy příkazní uza-
vřené mezi městem Tanvald a  Ing.  Luď-
kem Suchomelem, MBA, Sportovní 78, 
468  51 Smržovka na  zajištění dotačního 
managementu pro projekt „Pumptrack 
Tanvald“ dle předloženého návrhu a dopo-
ručuje zastupitelstvu města schválit pří-
slušné rozpočtové opatření.
■ RM schvaluje Dodatek č. 2 ke  Smlou-
vě o  provedení stavby uzavřené dne 
15.07.2020 na  projekt „Centrum sociál-
ních služeb – Kotva“ mezi městem Tanvald 
a  firmou TERMIL s.r.o., se sídlem Maxe 
Švabinského 111/30, 466  05 Jablonec nad 
Nisou dle předloženého návrhu. 

■ RM rozhodla uvolnit finanční pro-
středky ve  výši 100.000 Kč na  nezbytné 
práce na technologickém zařízení bazénu 
v budově Školní č. p. 305 a provést rozpoč-
tové opatření č. 60/2021.
■ RM bere na vědomí návrh odboru roz-
voje a KV MěÚ Tanvald na provedení revi-
ze Územního plánu Tanvald. 
■ RM souhlasí s  pokácením 3 bříz na-
cházejících se na ppč. 323/2 v k.ú Tanvald, 
u  objektu č.p. 315, ul. Pod Špičákem, Tan-
vald, dle předloženého návrhu odboru 
rozvoje a KV s tím, že dřevo bude použito 
pro potřeby města nebo prodáno dle plat-
ného ceníku.
■ RM souhlasí s  pokácením 1 jabloně, 1 
břízy (více kmen), 1 jívy (více kmen), 2 ja-
vorů (více kmen) a 3 javorů nacházejících 
se na ppč. 375/69 v k.ú Tanvald, u objektu 
č.p. 555, ul. Sportovní, Tanvald, dle předlo-
ženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, 
že dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku.
■ RM souhlasí s pokácením 1 smrku na-
cházejícího se na ppč. 307/1 v k.ú Tanvald, 
u  objektu č.p. 552, ul. Palackého, Tanvald, 
dle předloženého návrhu odboru rozvoje 
a KV s tím, že dřevo bude použito pro po-
třeby města nebo prodáno dle platného 
ceníku.
■ RM:
1/ jmenuje za město Tanvald jako zřizova-
tele Základní školy Tanvald, příspěvkové 
organizace, Sportovní 576, Tanvald členy 
školské rady této školy Evu Fidrovou a Lu-
káše Černého;
2/ jmenuje za město Tanvald jako zřizova-
tele Masarykovy základní školy, příspěv-
kové organizace, Školní 416, Tanvald členy 
školské rady této školy p. Richarda Seidela 
a paní Ivetu Wirrig Veselkovou.
■ RM souhlasí s  pořádáním vánočních 
prodejních trhů na  centrálním parkovi-
šti v  prosinci 2021, ve  dnech 6., 13. a  20. 
12. paní Dygrýnovou, v  případě, že jejich 
konání bude možné dle epidemiologické  
situace.

Upraveno podle obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů.

Výběr z usnesení dne 3. 11. 2021
■ RM rozhodla provést rozpočtové opat-
ření č. 64/2021 spočívající v pokrytí výdajů 
na odlehčovací služby a rozvoz obědů:
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                      + 135.000 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODDĚLENÍ SOC. PRÁCE A SOC. SLUŽEB
                                                                    + 165.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
                                                                      - 30.000 Kč
■ RM bere na vědomí zprávu o investič-
ních akcích v  roce 2022 předloženou od-
borem rozvoje a KV.
■ RM rozhodla pronajmout bytovou jed-
notku č. 308, Vítězná 593, Tanvald, část 
Šumburk nad Desnou na  dobu určitou 
do 31. 5. 2022.
■ RM rozhodla pronajmout bytovou 
jednotku č. 311, Vítězná 593, Tanvald, část 
Šumburk nad Desnou na  dobu určitou 
do 31. 5. 2022.
■ RM rozhodla schválit Dodatek č. 3 
k  SoD ze dne 4. 1. 2021 k  projektu „Reali-
zace energetických úspor v  objektu rad-
nice č.p. 359, Tanvald“ dle předloženého 
návrhu, a  provést rozpočtové opatření  
č. 65/2021: 
KAPITÁLOVÉ Výdaje
Realizace energetických úspor v  objektu 
radnice č. p. 359, Tanvald              + 36.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                - 36.000 Kč
■ RM bere na vědomí informaci o plně-
ní smlouvy v  areálu Kempu Tanvaldský 
Špičák a  souhlasí se zařazením teepee 
do smluvního vztahu.
Upraveno podle obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů.

O kreslené ilustrace v tomto čísle TZ se postarali studenti 
výtvarného oboru ZUŠ Tanvald. Tématem jsou Vánoce
a zima.

Jednání zastupitelů města
se uskuteční ve  středu 15. prosince 
od  16 hodin ve  velké zasedací míst-
nosti radnice.
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V prosinci 2021 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!)

Marie Koucká 
Lubomír Polák
Eva Černá 
František Draxler
Marie Heřmanová
Julius Olah
Bohumila Danielová
František Němec
Ema Novosadová
Zdeněk Mevald
Petr Duňka
Danuta Lázničková
Josef Beran

Milada Luňáčková
Jana Turpišová
Věra Kovaříková
Jiří Hloušek
Dagmar Kafková
Miroslav Dlouhý
Petr Hrnčiřík
Dáša Jelenová
Daniela Rácová 
Eva Tománková
Eva Albrechtová
Vlastimil Hozda

Senior klub Tanvald Šumburk n. D.
Vzhledem ke stále se zhoršující situaci 
byly zrušeny všechny připravené akce 
SENIOR KLUBU I. Šumburk, což nás 
moc mrzí. Věříme ale, že se postupně 
situace vyvine k  lepšímu a  těšíme se, 
že se s vámi setkáme při našich akcích 
co nejdříve.
Přejeme vám klidné Vánoce a do nové-
ho roku 2022 pevné zdraví a potřebnou 
dávku optimismu.

Senior klub II  Tanvald – Výšina
Vás zve na Předvánoční rozjímání
na  přilehlé zahradě s  altánem Seni-
or klubu Výšina ve  čtvrtek 2. 12. 2021 
od 15.00 hodin. Pitný režim zajištěn.
U Školky 579, Tanvald Výšina

Hrátky s pamětí nově •

Když Senior klub zval na  akci Hrátky 
s  pamětí nově, nejednalo se jen o  nové-
ho lektora, (v tomto případě lektorky), ale 
o  nový pohled na  trénování mozku. Akce 
se konala 16. října a  seznámili jsme se 
s lektorkou trénování paměti paní Jiřinou 
Ziklovou.

Ta zahájila tím, proč vlastně mozek tré-
novat. Svými slovy a doplněním filmovou 
ukázkou zaujala všechny přítomné. Proto-
že se jednalo vlastně jen o úvodní část pro-
gramu k této problematice, bude pokračo-
vat dalšími lekcemi, celým pásmem, kde 
si každý může procvičit své myšlení. Cyk-
lus bude probíhat mimo pravidelné akce 
Senior klubu ve  Středisku volného času 
v dolní části budovy (vchod nad parčíkem 
s pomníkem T.G.M.).

Zahájení bude v  lednu 2022 (pokud to 
epidemiologická situace dovolí). Termíny 
budou s předstihem oznámeny v Tanvald-
ském zpravodaji a  vývěskou v  Infocentru 
Tanvald.                                                                 -ali- 

Vánoční bohoslužby •
Půlnoční 
pátek 24. 12. 2021: Tanvald -Šumburk nad 
Desnou 17.00, Velké Hamry 20.00, Albrech-
tice v J.horách 22.00, Horní Maxov 24.00.

Sobota 25. 12. Narození Páně: Smržovka 
9.30 Josefův Důl 11,30 Hor. Maxov 15.00.

Neděle 26. 12. Sv. rodiny: Horní Tanvald 
9.00, Albrechtice 11.00.

Sobota 1. ledna Matky Boží Panny Marie: 
Hor. Tanvald 9.00, Albrechtice 11.00, Hor. 
Maxov 15.00, Velké Hamry 17.00.

Neděle 2. ledna Zjevení Páně: Šumburk 
9.00, Albrechtice 11.00, Hor. Maxov 15.00.
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Programová nabídka:
www.centrumajak.cz
Facebook: 
Rodinné centrum Maják, 
Tanvald

V  prosinci se s  Libuškou projdeme 
do  lesa a  nazdobíme zvířátkům strome-
ček. Sledujte počasí, web, e-mail a  face-
bookovou stránku, kde se včas dozvíte ter-
mín a vše potřebné.

Čtvrtek 2. 12. od 15 hodin
Senior klub Výšina, přilehlá zahrada s al-
tánem. Předvánoční rozjímání. Vystoupe-
ní dětí z mateřské školy. Pitný režim zajiš-
těn.
Sobota 4. 12., 15.30 – 18 hodin
Mikulášská nadílka v altánu
Je nutné objednat se na  konkrétní čas 
na tel. 739 054 465. Příchod a předání ba-
líčků ve  vestibulu centra. Poté odcházíte 
brankou do  zahrady, kde už na  vás čeká 
pan Mikuláš a  jeho pomocníci. Rodiny 
do altánu chodí jednotlivě.
Úterý 7. 12., 16.30 hodin
Výroba svíček
Akci pro děti i  rodiče. Cena svíček 10 až 
50 Kč dle materiálu (včelí vosk, práško-
vý parafín). Přihlášky na  tel. 774  825  085 
do pátku 3. 12.

Úterý 14.12., 16 hod.
Vosí společnost
Společná výroba nepečeného cukroví. 
S  sebou: formičky, těsto, náplň, krabici 
na hotové kousky. Pohovoříme, práce nám 
půjde lépe od ruky, děti si pohrají, neudě-
láme si nepořádek doma.

Také si u nás můžete domluvit schůzku 
s  psychoterapeutkou či využít mediační 
službu. Pro řešení konfliktů a sporů volejte 
Věrku, tel. 723 573 080, pro řešení problé-
mů ve  vztazích, krizí a  stresových situací 
volejte Péťu, tel. 774  953  877, nebo pište 
na e-maily veravackovacerna@gmail.com 
a stehulovap@seznam.cz

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 vstup-
né na dopolední programy (kromě středy) 
a mají zvýhodněné vstupné na akce RC.

Své drobné si můžete odložit v prodejně 
HG Market vedle hasičské zbrojnice. Je zde 
umístěna kasička sbírky Pozvedněte slabé 
Nadace Euronisa. Přispět lze také na účet 
sbírky č. 705705705/2700, variabilní sym-
bol 1082021.

Peníze, které se v Tanvaldě vyberou, pů-
jdou na  vybavení terapeutické místnosti 
v  našem centru, kterou pracovně přezdí-
váme „kutloch“. Přímo v  Majáku máme 

za 30 Kč pár praktických předmětů -zrcát-
ka, otvíráky a klíčenku s kolečkem do ná-
kupního vozíku. Za příspěvky děkujeme.

Pro aktuální informace o akcích sledujte 
náš web, facebookovou stránku a e-mail.

Péče o  pěstounské rodiny, doprovázení 
a  poradenství pro ohrožené rodiny v  RC 
Maják

Klíčová pracovnice: Bc.  Andrea Josífko-
vá, tel. 739 080 722 pondělí, čtvrtek 8.30 až 
11 hodin.

Doprovázející pracovník ohrožených ro-
din: Mgr. Michaela Fričová, tel. 731 653 868

Poradna pro ohrožené rodiny vždy 
ve středu 9.00 - 11.00 hod: Mgr. Libuše Ry-
dvalová, tel. 774 825 085

Zuzana Koldovská

Dění ve Středisku volného času Tanvald •

Prosincové dění v RC Maják Tanvald •

V listopadu to u nás v SVČ žilo i dopole-
dne. V  keramické dílně se vystřídaly děti 
z  tanvaldských mateřských i  základních 
škol, které si vyrobily vánoční svícny. Pod-
zimní prázdniny v  duchu Halloweenu si 
zase užili především školáci. Dopoledne 
strávili v tvořivých dílnách, kdy si dekoro-
vali trika, vyráběli dýně z  překližky nebo 
šitou dýni, odpoledne se pak konala stra-
šidelná party. Na  své si v  listopadu přišli 
i dospělí, pořádali jsme totiž oblíbenou Ti-
ffany dílnu.

Venkovní akci Se světýlky za  strašidýl-
ky jsme bohužel kvůli deštivému počasí 
museli zrušit. Voda totiž strašidýlkům ani 
hracím kartám nesvědčí. Příští rok snad 
budeme mít větší štěstí.

Den boje za svobodu a demokracii a Me-
zinárodní den studentstva jsme oslavili 
venku. Pro širokou veřejnost jsme připra-
vili samoobslužnou stezku, která vedla 
od  penzionu Bobovka k  rozhledně Špič-
ka. Na šesti zastaveních si každý účastník 
mohl připomenout listopadové události 
let 1939 a 1989, stezka byla určena pro do-
spělé i děti. 

A co chystáme na prosinec? 
K  vánoční atmosféře ve  městě chce-

me přispět andělsky vyzdobenou budo-

vou. Od myšlenky „Andělského zastavení“ 
v  parku u  pomníku T. G. M. jsme bohužel 
upustili kvůli špatným zkušenostem s ne-
nechavci v  souvislosti s  podzimní výzdo-
bou u  SVČ. A  tak budeme „andělskou ná-
ladu“ vysílat alespoň přes rozsvícená okna 
a  Galerii na  plotě. Děkujeme všem, kteří 
nám s andělským zdobením pomohli! 

Další akce, které jsme pro vás připravili:
Prodejní adventní výstava v knihovně

Od 25. 11. 2021 si můžete v knihovně pro-
hlédnout a  nakoupit keramiku a  Tiffany 
výrobky z naší dílny, výstava bude přístup-
ná v rámci otevírací doby knihovny.

Voňavé perníčky
Ve  čtvrtek 2. 12. 2021 od  16.00 vánoční 

pečení a zdobení perníčků pro děti z 1. až 
9. tříd, na akci se můžete hlásit přes www.
svctanvald.cz (najdete v sekci Akce), počet 
míst omezen.

Dárkování
V  sobotu 4. 12. 2021 od  9.00 do  13.00, 

tradiční adventní akce pro školáky – 
ve  čtyřech dílnách si bude možné vytvo-
řit vánoční dárečky a  dekorace, na  akci 
se můžete hlásit přes www.svctanvald.cz 
(najdete v sekci Akce)

Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce 
a těšíme se na vás v novém roce.

Za SVČ Tanvald Alena Bartovská
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Městská knihovna Tanvald •
Adventní čas – čas pomoci

Naše knihovna ve  spolupráci s  Oddě-
lením sociální práce a  sociálních služeb 
Města Tanvaldu se snaží v  rámci svých 
možností podporovat organizace pomá-
hající lidem s  handicapem. Občanská 
sdružení z  našeho regionu tak již několik 
let pořádají výstavy prací svých klientů 
a zároveň seznamují širokou veřejnost se 
svou činností.

V  tomto roce se představila Společnost 
Dolmen, z.ú. Liberec ve  výstavním sálku 
knihovny (do 23. 12. 2021).

Co mě baví – tradiční výstava výrob-
ků našich čtenářů ve  výstavním sálku 
knihovny (od 23. 12. 2021).

Vánoční čas už je tu zas... – výstava vý-
robků dětí ze Střediska volného času Tan-
vald ve výstavním sálku knihovny.

Vánoční inspirace – výstava knih z  na-
šeho fondu ve vstupní části knihovny.

Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu www.tanvald.eu nebo www.disdata.cz

Kino Jas Járy Cimrmana                                                             prosinec 2021

3. a 4. 12.
pátek a sobota

17.00 O Čertovi a jiné vánoční pohádky České pohádkové pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte 
čerta, Mikuláše, sněhuláka Karla a i Ježíška.

100 Kč
přístupný 
63 min.

 3. a 4. 12.
pátek a sobota

19.00 Resident Evil: Raccoon City Americký akční sci-fi horor. Napínavý příběh města Raccoon City 
a jejich obyvatel. Zlo se probouzí. V hlavní roli Hannah John-Kamen a Tom Hopper.

130 Kč 
nepřístupný
107 min.

10. a 11. 12. 
pátek a sobota

17.00 Tajemství staré bambitky 2 Nová česká filmová pohádka. Pokračování oblíbené televizní pohádky. 
Další osudy krále Jakuba, královny Aničky a princezny Johanky. Zlotřilí rádcové se chystají na pomstu. 
V hlavních rolích Tomáš Klus, Ondřej Vetchý, Jiří Lábus a Miroslav Vladyka.

140 Kč 
přístupný
100 min.

10. a 11. 12. 
pátek a sobota

19.00 West Side Story Nová americká adaptace slavného muzikálu Leonarda Bernsteina v režii S. 
Spielberga. Příběh zakázané lásky a rivality mezi dvěma pouličními gangy. Výpravná a strhující 
podívaná. Nenechte si ji ujít.

130 Kč
přístupný
156 min.

17. 12.
pátek

17.00 Tajemství staré bambitky 2 Nová česká filmová pohádka. Pokračování oblíbené televizní pohádky. 
Další osudy krále Jakuba, královny Aničky a princezny Johanky. Zlotřilí rádcové se chystají na pomstu. 
V hlavních rolích Tomáš Klus, Ondřej Vetchý, Jiří Lábus a Miroslav Vladyka.

140 Kč 
přístupný
100 min.

17. 12.
pátek

19.00 Známí neznámí Nová česká komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být 
naprostými cizinci. Příběh kamarádů, kteří se sešli na silvestrovské oslavě. V hlavních rolích Táňa 
Pauhofová, Klára Issová a Martin Hoffman.

140 Kč
od 12 let.
95 min.

18. 12. 
sobota

19.00 Antikvartet Vánoční koncert skupiny Antikvartet Dušana Vančury. Skupinu založil v roce 1962 D. 
Vančura ze Spirituál kvintetu. Repertoár tvoří písně napříč žánry a staletími. V současné době skupinu 
tvoří Zuzana Vančurová, Magdalena Jungwirthová, Tomáš Vávra a Jiří Mašek. 

100 Kč

22. 12.
středa

17.00 Dračí princezna Norská vánoční rodinná pohádka. Vánoční příběh, kde se fantazie stává 
skutečností. Příběh malé holčičky a malého dráčka. Film se natáčel i v Česku. České znění. 

120 Kč
přístupný
85 min.

22. 12.
středa

19.00 Spider-Man: Bez domova Americký akční komiksový film studia Marvel. Totožnost Spider-Mana 
je odhalena a spolu s Doktorem Strangem se pouští opět do záchrany světa. V hlavních rolích Tom 
Holland a Zendaya. České znění. 

100, 130 Kč
přístupný
149 min.

29. 12.
středa

17.00 Zpívej 2 Americká animovaná rodinná komedie. Pokračování úspěšného filmu. Další příhody koaláka 
Bustera a jeho přátel. Velké sny a ještě větší hudební hity. České znění. 

100, 130 Kč
přístupný
110 min.

29. 12.
středa

19.00 Matrix: Resurrections Americký akční sci-fi film. Uplynulo více jak 20 let a Neo otevřel znovu svou 
mysl Matrixu. V hlavních rolích Keanu Reeves a Carrie Anne-Moss.

130 Kč
od 12 let
148 min.

Dárek z knihovny 
Pro všechny, kdo by chtěli udělat radost 

svým blízkým či přátelům, nabízíme zho-
tovení dárkového čtenářského průkazu 
na  rok 2022. Bližší informace se dozvíte 
u pultu v Městské knihovně Tanvald.

Přejeme našim čtenářům příjemné 
prožití vánočních svátků naplněných lás-
kou, klidem a pohodou
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2. 12.
čtvrtek

19.00 Svaté neřesti
Divadelní představení Divadla Artur z Prahy.
Obsazení: Bořek Slezáček,  Pavlína Mourková,  Genny Ciatti,  Jindra 
Kriegel,  Michaela Zemánková,  Lucie Linhartová,  Vlasta Korec,  Petr 
Semerád, Josef Hervert. 
Napsal: Jindra Kriegel a Kateřina Tomanová. 
Režie: Vojtěch Nouzák. 
Hudba: Viktor Dyk a Bořek Slezáček
Vstupné: 280 Kč, pro držitele senior pasu 250 Kč.

5. 12.
neděle

15.00 Čertovský cirkus
Představení cirkusu Mistral s mikulášskou nadílkou.
Vstupné: 60 Kč.

16. 12. 
čtvrtek

17.30 Světové Vánoce aneb cesta do Betléma
Vánoční koncert ZUŠ Tanvald. Vstupné dobrovolné.

18. 12.
sobota

19.00 Antikvartet
Vánoční koncert skupiny Antikvartet Dušana Vančury.
Vstupné 100 Kč.

Další akce: 

9. 12.
čtvrtek

16.00 Vánoční zpívání na schodech 
Schody před vchodem do ZŠ Sportovní (viz strana 5).

17. 12
pátek

15.00 Tradiční Svařák
V areálu firmy 4SOFT.

21. 12.
úterý

 17.00 Koncert pěveckých sborů Hlásky, Melodia a SEN
Kostel sv. Františka z Assisi Tanvald

26. 12.
neděle

15.30 Svatoštěpánský benefiční koncert
Kostel Sv. Petra a Pavla Horní Tanvald

Kulturní pořady v Kině Jas Járy Cimrmana v prosinci •

Pá 24. 12. 2021 z a v ř e n o
So 25. 12. 2021 z a v ř e n o
Ne 26. 12. 2021 z a v ř e n o
Po 27. 12. 2021 8:00 - 12:00, 12:30-15:00
Út 28. 12. 2021 8:00 - 12:00, 12:30-15:00
St 29. 12. 2021 8:00 - 12:00, 12:30-15:00
Čt 30. 12. 2021 8:00 - 12:00, 12:30-15:00
Pá 31. 12. 2021 z a v ř e n o
So 1. 1. 2022 z a v ř e n o
Po 4. 1. 2022 zavřeno INVENTURA

Otevírací doba infocentra o vánočních svátcích •

ZRUŠENO

Reif Radek, Ing.
Čára

Reif Radek, Ing.
Čára

Reif Radek, Ing.
Zvýraznění

Reif Radek, Ing.
Čára

Reif Radek, Ing.
Čára

Reif Radek, Ing.
Čára

Reif Radek, Ing.
Čára

Reif Radek, Ing.
Čára

Reif Radek, Ing.
Čára
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Sokolovna na  Českém Šumburku je ro-
dinný podnik, který poskytuje ubytování 
a  pohostinskou činnost v  Jizerských ho-
rách. A nejen to. Návštěvníci si zde mohou 
prohlédnout unikátní háčkovaný betlém, 
který zhotovila paní Blanka Chlumecká. 
My jsme sokolovnu navštívili ve chvíli, kdy 
zde měla soustředění Základní umělecká 
škola z Čelákovic. Lektorka Pavla Nováková 
nás pozvala na večerní představení taneč-
ního oboru. Příběh „O rovnováze světa“ byl 
plný kouzel a tajemství a my si ho náležitě 
užili.                                                                         -red-

Spolek Zachraňme tanvaldské kostely informuje •
Vážení příznivci spolku, rádi bychom Vás 

informovali o  aktuálním dění. Co se týče 
prací na krovu kostela sv. Petra a Pavla, tak 
byly zaměřeny krovy, posouzeno napade-
ní dřevokaznými škůdci a ing. Antoš kon-
statoval, že i když se to zprvu nezdálo, tak 
napadení krovu je opravdu katastrofální, 
a  těsně před zřícením. Projekt by měl být 
do  konce roku vypracován i  s  rozsahem 
nutných oprav.

Zároveň vás všechny zveme k  návštěvě 
tohoto kostela v adventním období. Kostel 
bude otevřený každou adventní neděli 

vždy od  14 do  16 hodin. Můžete se při 
cestě zastavit i na něco teplého na kempu 
Tanvaldský Špičák, který bude mít 
otevřeno paralelně s  kostelem. V  kostele 
budete moci zakoupit kalendáře na  rok 
2022 s kresbami kostela studentky Adriany 
Hůlkové. Tento kalendář jsme nechali 
vyrobit ve  spolupráci s  městem Tanvald, 
takže bude k  zakoupení i  na  infocentru 
Tanvald.

Pracujeme i  na  výrobě turistické vizit-
ky, která bude k dispozici jak v kostele, tak 
na recepci kempu Tanvaldský špičák. Zvo-

lili jsme prozatím zimní fotografii od  na-
šeho fotografa Petra Poláka, na léto plánu-
jeme letní verzi.Závěr Adventu bude patřit 
Svatoštěpánskému benefičnímu koncertu 
26.12. v  kostele sv. Petra a  Pavla od  15.30. 
Vystoupí emeritní sólista Opery Národ-
ního divadla v Praze Luděk Vele, varhaník 
Bohuslav Ledl, Adéla Velová a  František 
Štěpán. Vstupenky bude možno zakoupit 
na evstupenka.cz.
Přejeme klidné prožití adventního času.

Spolek Zachraňme tanvaldské kostely

Českošumburská sokolovna nezahálí! •

Advent a Vánoce 
mají svou odlišnou krásu, odlišný půvab •

Advent je prožívané očekávání Mesiá-
še. Čekání věků. Odvěká volání opěvova-
ná v  rorátech, dávných ranních zpěvech 
za svitu svící. Doba vnitřní přípravy odrá-
žející se v  pokání, v  nápravě nitra. Volání 
po vláze, aby rozkvetla poušť.

V adventu nejsme u cíle. 
Zato Vánoce propuknou najednou, ta-

jemně jako v dáli osvětlená jeskyně, ke kte-
ré putují zástupy věků. Začínají Štědrým 
dnem. Obdarované lidstvo se také štědře 
obdarovává a dobře, že v tento večer sedají 

členové rodiny spolu. V kostele zazní zno-
vu Gloria, Sláva na výsostech ... a lidem mír 
na zemi. Lidem dobré vůle nebo s výzvou 
k dobré vůli ke každému.

Svatý Štěpán letos zůstane ve stínu před 
Svatou rodinou a my v Tanvaldu oslavíme 
příchod mudrců, králů už v  neděli 2. led-
na. Vánoce nám tak skončí Svátkem Křtu 
Páně 9. ledna.

Přeji je požehnané a  případně i  bohaté, 
nakolik to komu prospěje.

P. Pavel Ajchler, farář z Tanvaldu

MAP Rozvoj Tanvaldsko ve spolupráci 
s  Komunitními klubovnami KLUBKO v  Ji-
řetíně pod Bukovou a Desné a ENVIRO-
CENTREM v Plavech organizuje již druhý 
ročník čtenářské aktivity pro děti z  men-
ších škol ve svém území. Cílem této aktivi-
ty zaměřené na čtenářskou gramotnost je 
podpora čtenářství na 1. stupni základních 
škol a podpora spolupráce rodiny a školy. 

V  letošním roce jsme v  říjnu zahájili 
druhý ročník projektu Čteme s rodiči II. 
Oslovili jsme školy z  loňského projektu a 
všechny 4 (Zlatá Olešnice, Plavy, Kořenov 
a Harrachov) projevily zájem tuto akti-
vitu zopakovat. Celkem se přihlásilo 101 
dětí z  15 tříd. Prioritně necílíme na čtení 
s  rodiči (ale budeme rádi, pokud se rodi-
če zapojí). Nově by přečtené knihy měly 
být v  rámci výuky průběžně diskutovány 
ve škole, případně v  rámci školního čtení 
i kolektivně čteny. Knihy jsme vybírali na 
základě doporučení oddělení dětské lite-
ratury Městské knihovny v  Jablonci nad 
Nisou, informací získaných na knižních 
serverech a diskuzi rodičů ke vhodnosti 
knih pro věk čtenáře. Tituly jsou tentokrát 
vybrány dle jednotlivých tříd, to znamená, 
že je dvojnásobek titulů a budou se měnit 
po každém třítýdenním cyklu. Cykly budou 
čtyři a čtenáři mají za úkol přečíst čtyři ti-
tuly. Čtenářský deník je na jedné stránce 
formátu A4 pro všechny 4 tituly. Přečtené 
knihy budou opět rozděleny do školních 
knihoven a úspěšní čtenáři dostanou za 
odměnu novou knihu. Veškeré náklady 
jsou hrazeny z projektu MAP Tanvaldsko.

Pevně věříme, že znovu bude dosaženo 
hlavního cíle, kterým je podpora čtenář-
ství a spolupráce rodiny a školy.

Realizační tým MAP Tanvaldsko

Čtenářská aktivita
„Čteme s rodiči II.“ •
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JABLONEC 
NAD NISOU  

102.3 FM | R-LBC 
liberec.rozhlas.cz |  

Nabídka zvýhodněných skipasů 2021/2022 pro děti 
a mládež v lyžařském areálu Tanvaldský Špičák

SKI Bižu s.r.o. Jablonec nad Nisou ve spolupráci s měs-
tem Tanvald připravila pro zimní sezónu 2021/2022 na-
bídku zvýhodněných sezónních karet pro děti a mládež ve 
věku do 18 let s trvalým pobytem v Tanvaldě. Tyto karty bu-
dou nepřenosné (s fotem), platné pouze pro lyžařský areál 
Tanvaldský Špičák.


